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MIRK KUN. A. PETRAITIS

mėty. Nuo pat savo atvykimo 
iš Lietuvos į Ameriką per visą 
laiką velionis rūpinosi išlaikyti 
savo parapiją ir kleboniją gry* 
nai lietuviškas.

Šalia parapijos darbo reiškė* 
si lietuviško jaunimo rėmimu.

Kun. Augustinas Petraitis, 
Worcesterio šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, mirė ligoni
nėje š. m. rugpiūčio 30. Palai
dotas rugsėjo 3.
* šiemet balandžio 22 kun. 
Petraitis buvo susilaukęs 70

*
3-
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Maskva derybų nutraukti nenori
JI TIK ŠANTAŽUOJA SAVO RAKETA IR KALTINIMAIS. • BET NUSIGINKLUOTI NENORI 

• TAI MATO JAU PREZIDENTAS

KALIFORNIJOJE dėl gubernatoriaus vietos varžosi šen. \V. 
Knotvland ir dabartinis gub. G. Knight.

AR JIS NĖRA NUOSTABUS?
NES JIS VISUS NUKALBĖJO

Senatas, prieš išsiskirstyda- 
mas atostogų, pereitą savaitę 
priėmė “pilietinių teisių” Įsta
tymą. Juo garantuota balsavi
mo teisė. Ją daugiausia varžė 
pietuose negram. 1956 balsavi
muose septyniose valstybėse 
buvo įtraukta Į balsuotoju są
rašus tik 23%. Pagal dabar 
priimtą Įstatymą pilietis galės 
skystis teismui. Už balsavimo 
teisės sukliudymą galės kelti 
bylą ir vyriausias valstybės gy
nėjas be nukentėjusiojo skun
do. A

Taip baigėsi šiom dienom 
garantija teisės, dėl kurios 
buvo kovojama per 87 metus.

Tos kovos gale pasireiškė 
labiausiai senatorius J. Strom 
Thurmond.

★

“Ar jis nėra nuostabus?’’ 
pasakė korespondentam mote
ris iš senato rūmų balkono, 
stebėdama spindinčiom akim, 
kaip jos vyras sakė kalbą. Tas 
“nuostabus” vyras buvo sena
torius demokratas iš South 
Carolinos J. Strom Thurmond 
52 metų amžiaus. Jis kalbėjo 
prieš “pilietinių teisių” įstaty
mą ir savo kalba žavėjo savo 
žmoną, nors

vienos valandos kalba, vie
nos valandos sugaišinimas se* 
natui darbo atsieinąs mokesčių 
mokėtojam 240 dol.

Šen. Thurmond iškalbėjo be 
pertraukos 24 valandas ir 18 
minučių. Visus kitus jis pra
lenkė ir laimėjo filibusterių 
rekordą visa 1 vai. 52 minu
tėm. Ligi šiol filibusteriavimo 
pirmenybė priklausė Oregono 
demokratui šen. Wayne Morse, 
kuris buvo laimėjęs čempiono 
titulą 1953, iškalbėdamas 22 
vai. 26 minutes.

Filibusteriavimąs vartoja
mas tada, kai parlamento ma
žuma negali rankų pakėlimu 
nugalėti daugumos. Jai belie
ka tada ilgom kalbom trukdy
ti įstatymo priėmimą. Tos kal
bos gali būti sėkmingos, jeigu 
senatas labai skuba ir nori iš
siskirstyti atostogų. Sėkmingas 
ypačiai gali būti tada, kai visa 
eilė susitaria viėnas po kito 
“filibusteriauti”.

Amerikos senato istorijoje 
žinomas ilgiausiai trukęs fili- 
busteriavimas iš 1846.

Senatorių grupė sutrukdė 
net du mėnesius atšaukti su
tartį su Anglija.

Dar neseniai 1938 pietiniai 
senatoriai sukliudė 29 dienas 
priimti įstatymą lynčui už-
drausti.

Įsikalbėjusi senatorių tik 64 
balsais galėtų senatoriai su
stabdyti. Bet kas- tiek balsų 
surinks. O visos pastangos su
varžyti lengviau filibusteriavi
mo teises lig šiol nebuvo sėk
mingos. Tik pats kalbėtojas 
turi išsisemti, nes jis negali 
kalbėti sėdėdamas. Jis visą 
laiką turi būti ant kojų. Jis be 
to negali pasitraukti iš salės. 
Apie ką jis kalbės, tai jau jo 
reikalas. Jo draugai gali pa
lengvinti jo padėtį — duoti 
jam klausimus; tuos klausimus 
ilgai, labai ilgai formuluoti, ir 
tokiu būdu duoti progą jam 
pasilsėti.

Tokiose “sunkiose” sąlygose 
senatorius Thurmond š. m. 
rugpiūčio 29 pradėjęs ir rug
piūčio 30 baigęs savo kalbą.

laimėjo filibusterio čempio
no vardą, tačiau jam baigus 
kalbėti, senatas balsavo, “'pilie
tiniu teisių" Įstatymą... priė
mė ir išsiskirstė atostogų.

ANGLIJOS PRINCAS 
DEMOKRATIŠKAI

Anglijos princas Karolis su
silaukė 8 metų ir atiduotas į 
mokyklą. Mokyklos vedėjas 
parodė busimajam Anglijos 
karaliui rykštę ir paaiškino, 
kad jos gaus paragauti, jei 
blogai elgsis. Mokyklos bendra
buty princas ir gyvens. Mie
gos su kitais 7 vaikais vienoje 
patalpoje. Lovelė lentinė, kie
tu Čiužiniu, antklodė net sulo
pyta. Prausykla paprasta; net 
tekančio vandens joje nėra. 
Valgykloj stalai neužtiesti. Tik 
suskambės skambutis, ir prin- 
cukas kaip ir visi kiti vaikai 
nuo 7:15 valandas jau turi sto
ti į darbą. Ir kišenpinigių gaus 
tik 25 šilingus (3.50 dol.) me
tų ketvirčiui, o saldainių per 
savaitę tik pusę svaro.

Dėl vaiko auklėjimo tėvas 
laimėjo. Vaikas buvo atiduo

tas į tą pačią mokyklą, kurio
je mokėsi tėvas Pilypas. Už 
mokslą mokės metam 840 dol.

MOTERYS pirmą kertą atominiu bombų bandyme Nrvadojr. J n* atcbl l« apkaau ni M myliu-

Nusiginklavimo konferenci
ja Londone pereitą savaitę su
silaukė didžiausio Įtempimo. 
Po Sovietų atstovo Zorino kal
tinimų antradienį, kad Vakarai 
rengia naują karą ir kad jie 
nenori nusiginkluoti, Vakarie
čiai ketvirtadieni paskaitė sa
vo pilną nusiginklavimo siūly
mą:

• nevartoti atominių ginklų 
kitaip kaip tik apsigynimui;

• pavesti atominę gamybą 
tarptautinei kontrolei;

• sustabdyti atominių gink
lų bandymus 12 mėnesių. O 
jei susitarimas nebus laužo
mas, pratęsti tai dar kitiem 12 
mėnesių;

• sumažinti karines jėgas 
Prancūzijoje iki 750,000, Ang
lijoje 750,000, Amerikoje 2,5 
mil., Sovietuose, 2,5 mil., o 
dar paskiau Amerikoje ir So
vietuose sumažinti iki 1,700/ 
000;

• Įvesti kontrolę iš oro svar
biem punktam;

• sudaryti kontrolės komisi
ją prie Saugumo Tarybos.

Sovietų atstovas Zorinas tuo
jau pat atmetė Vakarų siūly
mus. Juose esą nieko vertingo 
ir naujo. Teko posėdžius atidė
ti iki ^.antradienio. Per t# laiką 
turėjo abidvi pusės išsiaiškin
ti, ar dar Įmanoma konferen
ciją išgelbėti.

Penktadienį parvyko Ameri
kos atstovas Stassenas. Taip 
pat penktadienį ėmėsi

Artėja skundas 
prieš Maskvą

Nepaprasta JT sesija Veng
rijos reikalui šaukiama rug
sėjo 10. Amerikos iniciatyva 
buvo pasitarimas su 60 tautų 
atstovais dėl tolimesnio šios 
akcijos plano. Amerika siūlo 
iš naujo pasmerkti Sovietų 
Sąjungą už kišimąsi į Vengri
jos reikalus ir teroro vartoji
mą. Labiausiai .spaudžiama i 
deportacijas. Numatoma taip 
pat siųsti specialų pasiuntinį i 
Vengriją teirautis dėl sovieti
nės armijos pašalinimo iš Ven
grijos.

Sovietai nori 
demonstruoti

Sovietų delegacija i Jungt. 
Tautų sesiją atvyksta spraus- 
miniu lėktuvu. Ji nori tuo ro
dyti savo pažangą aviacijoje. 
Amerika pasiūlė nusileisti lėk
tuvui New Jersey aerodrome, 
60 mylių nuo New Yorko. So
vietai tvirtino, kad jiem per 
toli ir reikalavo International 
aerodrome nusileisti, kur jie 
tikisi daugiau publikos susi
laukti. Amerika pakartotinai 
reikalavimą atmetė.

konferenciją gelbėti Angli' 
jos min. pirm. Macmillanas.

Jis parašė laišką Sovietų 
min. pirm. Bulganinui, forma
liai atsakydamas i jo laišką iš 
liepos 20. Laiške Macmillanas 
reiškė nusivylimą Zorino el
gesiu ir jo kaltinimais, kad Va
karai rengia karą; priminė 
Anglijos pažiūras Į Vokietijos 
sujungimą; siūlėsi išplėsti pre
kybą, kultūrinį bendradarbia
vimą, keistis studentais ir nuo
lankiai kalbėjo, kad’ reikia tik 
Bulganinui ištarti žodį, ir bus 
užtikrintas nusiginklavimo pa
sisekimas.

Tokiu raštu Macmillanas 
norėjęs išgelbėti konferenciją 
nuo suirimo ar bent atsakomy 
bę suversti Maskvai.

Antradieni nusiginklavimo

I’REZ. D, ELSENHO5VERIS išvyko atostogų j Newport, R. L, nu
sivylęs išsiskirsčiusiu kongresu ir nusiginklavimo konferencija.

Sibire jau visi keturi draugai 
0 kaip bus su Bulganinu?

Sovietų kom. partijos bosas 
Chruščiovas pašalino visus ke
turis sąmokslininkus iš Mask
vos į Aziją. Malenkovą. Molo
tovą. Kaganovičių. Sepilovą. 
Birželio mėn. jų sąmokslas nu
šalinti Chruščiovą baigėsi lie
pos 3 jų pašalinimu iš valdžios 
ir apkaltinimu, kad jie veikę 
“prieš partiją".

Malenkovas labiausiai buvo 
kaltinamas ir pirmiausia buvo 
išsiųstas į Kazachstano užkam
pi elektros stočiai vadovauti, 
už 3000 mylių nuo Maskvos, 
prie pat Kinijos pasienio. Pe
reitą savaitę oficialiai paskelb
ta. kad

Molotovas išsiųstas taip pat 
i Tolimuosius Rytus — Į "or.u- 
tinę Mongoliją“ Sovietų Sąjun
gos atstovu.

Didesnio ir nereikšmingesnio 
užkampio sunku buvo ir suras

konferencija nenutrūko.
Zorinas pareiškė, kad jis pa

siryžęs pasikalbėjimus tęsti.
Atsakomybės už nutraukimą 

ir Sovietai nenori prisiimti.
“Ar tamsta tebesi optimis

tas, kaip anksčiau?” klausė 
korespondentas Stasseną, iš
skrendantį iš Amerikos. Stasse
nas, kuris anksčiau buvo .dide
lis optimistas, dabar išsisuko 
atsakymu, kad jis nesąs nei 
pesimistas, nei optimistas, o 
tik realistas ir kad reikia tu
rėti kantrybės.

Prezidentas Eisenhoweris, 
kuris dar priešpaskutinėje 
spaudos konferencijoje kalbė* 
jo optimistiškai, dabar pareiš
kė namatąs galimybių, kad so
vietai darytų nuolaidų ir nusi
ginklavimas būtų Įmanomas.

ti. Neoficialiom žiniom. Kaga- 
novičius išsiųstas už Uralo ce
mento fabrikui vadovauti. Pas
kiausia buvo žinia apie Sepilo
vą. buvusį užsienių reikalų 
ministerį ir Chruščiovo patikė
tini. — jis išsiųstas į Tol. Ry
tus mokytoju.

Dar laukiama, kas bus su 
Bulganinu. dabartiniu ministe- 
riu pirmininku, kuris taip pat 
savo balsą buvo atidavęs ana
me sąmoksle prieš Chruščiovą. 
Tuo tarpu tik gandai, kad jis 
bus. pakeistas maršalo Žukovo. 
Pastarojo Įtaka auga. Tos Įta
kos ženklai yra buvusių armi
jos karininkų Bliucherio. Tu- 
chačevskio, kuriuos Stalinas 
sulikvidavo. reabilitavimas.

Molotovas antru kariu jau 
išsiųstas į Sibirą. Pirmu kartu 
jis buvo išsiųstas 1909. kai 
jam buvo tik 19 metų. Caro 
valdžia jį tada išsiuntė už bol-
ševizmą. Dabar ji išsiunčia bol
ševikų valdžia už “antipartinę 
veiklą". Po pirmo išsiuntimo, 
trisdešimčiai metų praėjus. 
Molotovas susirado policinin
ką, kuris jį buvo areštavęs, ir 
Įkišo i kalėjimą. Ar sulauks to
kio atsiteisimo už dabartini iš
siuntimą?

Sovietuose jau spėjo nusi
kratyti. kad priminė ištrem
tuosius — Maskvos, metro jau 
neteko Kaganovičiaus vardo. 
Maskvos fabrikas atsisakė nuo
Molotovo vardo.

Kl N. A. PETRAITIS.

Šiluvos atlaidai Amerikoje
ALR Katalikų Federacija 

kreipėsi per Apaštališkąjį De
legatą Washingtone į šv. Tėvą, 
painformuodama, kad Ameri
kos lietuviai rugsėjo 8 nori 
švęsti kaip šiluvinės. švč. Mer
gelės Marijos šventę. Šv. Tė
vas atsakydamas suteikė vi
suotinius atlaidus visiem, ku
rie dalyvaus toje lietuvių mal
dos dienoje — išklausys mišių, 
atliks išpažinti, priims šv. Ko
muniją ir dalyvaus tą dieną 
surengtose procesijose.

LAIKRAŠČIAI BRANGSTA
Pabrango New Yorke ame

rikiniai laikraščiai, pakėlė kai
na ir lietuviška “Vienybė". Da
bar tas pats Chicagoje. Pakėlė 
kainą “Chicago Sun—Times” 
iš 5 cn. iki 7. ir “Naujienos” 
taio pat paskelbė, kad pakelia 
atskiram nr. iš 5 cn. iki 7. 
šeštadieniniai iki 10: prenume
ratą iš 11 iki 13 Chicagoje. ir 
iš 9 iki 11 kitose Amerikos 
vietose.

BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Amerikos lietuvių bendruo
menės tarybos suvažiavimas Į- 
vvko Chicagoje rugęiūčio 30— 
31. Pirmininkavo tarybos pir
mininkas J. Šlepetys. Po val
dybos pranešimo ir diskusijų 
valdybos pirmininkas St. Barz- 
dukas pareiškė savo ir visos 
valdybos atsistatydinimą. Ta
ryba balsavimo keliu atsistaty
dinimo nepriėmė.

LAISVOSIOS EUROPOS RAl5l 
JAS AIŠKINA SAVO PAŽIŪ

RAS DĖL' BĖGIMO IŠ 
ANAPUS UŽDANGOS

Kai iš Lenkijos laivo “Bato- 
ry” 70 turistų pasiprašė azylio 
Laisvosios Europos radijas len
kiškai apie tai pranešė ir davė 
savo komentarus. Varšuvos ko
munistinė spauda jais buvo 

k patenkinta. Ryšium su tuo 
Laisvosios Europos radijo di
rektorius W. J. Convery Egan 
NYT pasiaiškino, kad Laisvo
sios Europos radijas neturi tik
slo skatinti bėgimą iš anapus 
uždangos. Asmuo — rašo di
rektorius — neturi bėgti, kol 
jam nėra fizinės grėsmės. Esą 
daugiau bus pasiekta, jeigu 
daugiau opozicijos režimui lik
sis krašte ir spaus sovietų už
dėta totalistini režimą. Kaip, 
girdi, būtu galima laukti evo
liucijos taikiu būdu, jeigu opo
ziciniai elementai būtų skati
nami pamesti kova namie ir 
bėgti Į Vakarus.

ATITAISINĖJA INFORMACI
JAS, KURIOM MAITINAMI 

AMERIKIEČIAI
Pavergtų Europos Tautų 

seimo pirmininkas Viiis Ma- 
sens paskelbė NY Times laiš
ką dėl laikraščio koresponden
to iš Maskvos informacijos 
apie naują įstatymą kovai su

Kai 1926 .Marijonai organizavo 
kolegija, lietuviškajam jauni* 
mui mokyti ir reikėjo suorga
nizuoti 300,000 dol., kun. Pet* 
raitis buvo vienas iš tų, kurie 
dėjo tam reikalui po 1000 dol. 
Kai 1934 buvo perorganizuota 
ir praplėsta “Motinėlė" katali
kam studentam ir moksleiviam 
remti, kun. A. Petraitis buvo 
vienas iš tos "Motinėlės" iždo 
globėjų.

Įsakymas Amerikos Balsui
Amerikos informacijos vir

šininkas A. Larsen gavęs nuro
dymų iš prezidento, kad Ame
rikos Balsas nesiimtų propa
gandos. o ribotųsi tik žiniom, 
informacijom.

“antisocialiniu ir parazitiniu 
elementu”. Masens atkreipia 
dėmesį, kad tas įstatymas yra 
pritaikytas kovai ne su “anti
socialiniu” elementu, bet

kovai su “režimo priešinin
kais" Estijoje, Latvijoje, Lie
tuvoje, Besarabijoje, Bukovi
noje, Pakarpatėj, sovietų prisi
jungtoms Lenkijos dalyse. ■>

Masenas nurodo, kad jeigu 
darbininkas negali dirbti sun
kaus darbo kolchoze ir nuo jo 
atsisako, tai pagal naują įsta
tymą jis gali būti “bendruo
menės" išsiųstas į Sibirą. Bai
gė technikines mokyklas ar 
universitetus, jeigu atsisako 
vykti į kitas respublikas ir no
ri gauti darbo savame krašte, 
tokie gali būti išgabenti į Si
birą. Taip pat paleistieji iš Si
biro ir negaudami namie dar
bo yra vėl kandidatai i Sibirą.

Žuvo 200
Jamaicos saloje netoli King- 

stone miesto sekmadienį trau
kinys su katalikų ekskursija 
nuėjo nuo bėgių, žuvo apie 
200. sužeista 700. Daugiausia 
moterys ir vaikai. Tai didžiau
sia Jamaicoje traukinio nelai
mė. Didesnė už ją buvo tik Ita
lijoje 1944 — tada, tunely žu
vo 521 nuo garvežio dujų. 
Amerikoje didžiausia traukinio 
nelaimė buvo 1818—žuvo 101.

Kas tie sudužę rusai
Danų policija paskelbė, kad 

Danijoje nukritęs Sovietų lėk
tuvas gabenęs sovietų karinius 
specialistus i Syriją. Lėktuvas 
užkliuvo už dūmtraukio, ir vi
si žuvo.

Kiek žuvo per šventes
Darbo šventės savaitgaly ke

liuose žuvo 445.. Buvo spėja
ma — 420. Prigėrė ar nuo ki
tų nelaimiu žuvo dar 191; vi
so šventės atėmė gyvybių 636.

• Lebanono policija sugavo 
15 kulkosvydžių, kuriuos Syri- 
ja siuntė Lebanono opozicijos 
lyderio vardu. Vyriausybė pa
skelbė specialų posėdi dėl Sy- 
rijos rengiamo perversmo Le- 
banone.

• Valstybės departamentas 
rengiasi netrukus panaikinti 
pirštų nuospaudas užsienie
čiam. vykstantiem į Ameriką. 
Prieš jas labiausia iprotestavo 
sovietai.

• Sovietų • Pravda" aiškina, 
kodėl gyventojai negauna pa
kankamai mėsos Girdi, šiemet 
pagaminama mėsos 35 G- dau
giau negu pernai, bet trans
porto trūkumai sukliudo pris
tatyti.

• Lenkijos komunistinė val
džia susirūpino, kad privačios 
įmonės labai smarkiai plinta 
Lenkijoje ir ardo visą komu
nizmą.
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APIE UPELIUS

L- Atvykau moksliniais tiks
lais, o taip pat norėdamas ap
lankyti savo^draugus. Mano už-z

į druskos stulpą ir neliktumėte 
pakybęs tarp dviejų ant prie
šingų krantų augančių alksne
lių, tarsi laukinėms priešo 
gentims jus šitokiu nežmoniš
ku būdu nukankinus!

gos dėl lenkų intrigų ir senyvo 
jo amžiaus savo tikslo nepasie
kė. Kiti, kurie valdė po Vy
tauto laikų, dėvėjo nebe Lie
tuvos karališkąjį vainiką, gau
tą iŠ popiežiaus dar Lietuvos 
jungėjo Mindaugo. Mindaugas 
buvo pirmasis ir liko vienin
telis Lietuvos valdovas, vaini
kuotas pagal anų laikų papro
čius savo vainiku. Mindaugo 
vainikavimo data tiksliai nęži-

džia pilkas žabalys, kurį tepa
jusite tuomet, kai jums jau į- 
statė po oda savo pompą. Krū
muose čeža paukščiukai, dar 
neišmokę kaip reikiant valdyti 
sparnų: netoliese kaimenė, su
lindusi į paupį ieškoti atga-

Ateičiai mums reikia supras
ti, kad lietuvių tauta yra nu
stumta į siaurą Baltijos pama
rio rėžį, apgaubta didėlių kai
mynų ir-įterpta tarp vakarų ir 
rytų kultūrų. Ji tegali išsilai
kyti “sielos ir dvasios didybe” 
(Vydūnas), kurdama ir jung
dama tai, kas yra gero betku* 
rioje kultūroje. Tai yra lietu
vių tautos pašaukimas. Lietu
vos politiniai žygiai, kurie ki
tados nešė lietuviam garbę,

padaryti labai lengva, jei turi
te du krantu ir pakankamo il
gumo lentą. Reikalas taps su
dėtingesnis, kai norėsite juo 
pereiti. Jei nėra alksnelio ša
kų iš vienos pusės pasilaikyti 
iki vidurio ir tokių pat alksne
lio šakų kitame krante nusi- 
tveru aatrąja ran&a, atsargu* 
mo sumetimais tebesilaikant

tinti? ...
—- Pastebėjau, tris 

nius, iš kurių teka su 
mas vargstantiesiems lietu
viams Europoje.

1. Baitas. Teko asmeniškai 
patirti žmonių dėkingumą vi
siems

nebūtų visai tikra, tautos isto- veju kiekvienas tautos narys, 
rija dar nepasidaro mokytoja, kiek jisai išlieka sąmoningas 
Ji tokia bus tik tada, kai savo ir kūrybingas, ruošia savo tau- 
praeitį tikriau pažinsime ir tai naują ateitį. Esti laikotar- 
blaiviau ją vertinsime, kai nu- pių, kai “Apvaizda, rodos, ati- 
simanysime, kas buvo praeity ma tautai medžiaginę jėgą,

net vasarą būdavo sunku rasti 
patogią vietelę šuoliui nuo 
kranto ant kranto. Tai karklai, 
tai perplatu, tai vėl priešingas 
krantas aukštesnis už tą, ant 
kurio stovi Gal tai aiškintina 
autoriaus neryžtingumu, kojų 
trumpumu ar stoka fizinio la
vinimo, tačiau jam vasarą ge
riau tikdavo perbristi, gi žie- pirmąja, tai kertu lažybų, kad 
mos metu apylinkės gyventojai grįšite tapsėjęs du žingsniu, 
apsirūpina lieptais. Jei kaimy- nė nemėgindamas kelti kojos , ...
nas, susitikęs kaimyną, imdavo trečiajam. Antras dalykas — Tačiau geriausi, visame pa- ? tesniųjų kabo pluoštai šieno ir
prikaišioti, kodėl šte neužeinąs pasiek i vidurį, lenta nuo jūsų šaulyje gražiausi lieptai randa- neuitel a
nė pašnekėti, nė pakartuoti, pagarbaus svorio dailiai įHnks, mi pas paupio gyventojus, ku
nti nė skerstuvių, lengviausias kaip japoniškas tiltelis, tik, fi> riale jie turi naudotis keliskart
pasiteisinimas buvo šitoks: “O noma, atriridčton pusėn — per dieną. Šie lieptai tvirti, -— -r— —- ------------    .
kad, dėde, vanduo lieptą nu- prie vandens. Galai ant kran- patikimi, gerai apskaiOuoti — Keliaujant, mielasis skaity- lytus akmenis, paskui vandens Krantai abipus brastos statės, kttys nemato-

g? - **: *’*“• Plusta MtaatartMs po kanopomta tr poptaoti, net nontjU Inte pelritetu. ctmU »
atsiranda lenta, jungianti kran- į vena teKeteros grumsiens. dai neomą ir ugra tt pagal _ <. A/Wiam ratais štai. tū* tau brastoje dto f . medfin tek- • •“doką krantą, kur, už

orSa* 
nizacįją reinia juos. Tuo yra 
švelninama ne . tik jų skurdi 
materialinė būklė, bet ir tei
kiama dvasinės stiprybės: jie 
jaučias nesą visiškai jpamiršti. 
Kan.J. B. Končiaus atsilanky
mas Europoj visuomet yra lau
kiamas ir sveikinamas.

2. Lietuviu kunigę veikla. 
Atrodo, kad jie gyvena čia tik 
tam, kad padėtų visiems, ku
rie kenčia, kurie vienu ar kitu 
būdu atsiduria į nelaimę ir 
ieško raminančios rankos. Jie 
čia tarpininkauja ne tik tarp 
žmogaus ir Dievo, bet taipgi 
tarp ligonio ir daktaro, tarp 
apkaltinto ir policininko, tarp 
darbininko ir darbdavio, tarp 
nutautęjaučio ir tautos. Jie čia! 
yra krikščioniškos doros, di
džio žmoniškumo ir tėvynės 
meilės saugotojai

3. Liefuvię kuopos. Turėjau 
progos visas 5 lietuvių kuopas 
aplankyti, susipažinti su jų va
dais, vyrais ir darbais; daly
vavau jų vakaruose. Buvau 
maloniai nustebintas ta lietu
viška dvasia, kuri juos jungia 
tremtyje. Jie lanko lietuviškas 
pamaldas, ruošia tautinius mi
nėjimus, dainuoja lietuviškas 
dainas, traukdami išgarsintą 
Vokietijos alutį skaito lietu
viškas knygas. Vadų būstinėse

lio atstumo. Lietaus paplautas tas* karklų, putinų, šunobelių, 
kelias darosi akmenuotas ir avietynų, gervuogių, mėtų ar- 
grimsta tarp dviejų krantų, kliarūgščių, dilgėlių, ožkabarz- 
ant kurių stūkso apdulkėjusios džių ir visokiausių nematytų 
erškėtrožės ir plonos, nėra- nė nepažįstamų krūmelių bei . iu^lhuia mc
mios drebulaitės. Pakelės kop- piktžolių, iškerojusių, pledais, 
lyčiukėje šv. Jonas su kamža mėsingais lapais, apsčiai aprū- t*
ir stula, o prieš jus — tamsus, pinamų gyvybine drėgme. Tik \
T iv., t tv*-- *- Lr ;,.. v,™ pintame retyje, Kur uk masy*šalčiu dvelkiąs, skliautas su za- vienur, kur riogso nesenai ko- Eain

žiaus Inocento IV 1251 liepos 
17 laiškas,* kuriuo Lietuvos val
dovui buvo pripažintas kara
liaus titulas ir vainikas. Tai ir 
galėjo būti tautine švente, ar
tima dar Vytauto Didžiojo per
galei prie Tannenbergo (1410 
liepos 15), jei buvo ieškoma 
datos priminti senajai Lietu
vos galybei. Bet kai savo me
tu padaryta kitaip, kad ir ne
apdairiai, ir kai tos tradicijos 
tesilaikoma, kol išlaisvintoji 
Lietuva galės savaip apsispręs- 
ti, lieka tada rugsėjo 8 dėme
sys sutelkti ne į Vytauto Di
džiojo nesėkmingas pastangas 
vainikuotis, o į patį Sėtuvių 
tautos likiminį kelią ir iš jo 
pasimokyti dabarčiai bei atei-

J? b* b nelaime- neS P°litika
8. kaip tautine švente, gali vo nlKvėrusi kultūrą, dabar 
turėta savo patesmiiną ir pra- atsverti

vasario mėnesį baisingal imsi- dabar turime grĮM atgal prie pinta vijokliais bei blukintais
maudė vien dėl to, kad per pirmosios eilutės, kur paminė- .. ...pusiaunkilę norėjo -pereiti, tas žodis “upė”, kai tuotarpu 110 prakaitą užuodžia B dide- apyniais, o krantas taip apsto- 

kaip per tikrą lieptą. Guldyki- kalbama apie upelius. Kodėl 
te ją plokštuma* ant žemės, o upė? Taigi, norėčiau paklausti 
eidamas ramstykitės smaigu į ir aš pats, kodėl mūsų apylin- 
upelio dugną. Jį paskui paslėp- kės žmonės paprasčiausią lau
kite karkluose — tiks grįžtant, kų upokšnį, vasarą netinkantį 
Panašus Keptas padaromas iš nei galvijams pagirdyti, arba 
išvirtusio alksnio, tačiau smai- kokią nors pakalnėje iš šalti- 
go ten nereikės — medis tvir- nio prasidedančią ir balose pa
tai laikosi šaknimis, o genėda- siba^ianSą versmelę, be ap
mos šakas, Meptininkas stam- linkinių gyventojų ir Jemenu, 
t dąsias paliks kojai atremti težinomą vienam profesoriui 
ar įsitverti. Kbtapafaį vadindavo upe? 2o-

patavęs pirmaisiais pokariniais indiferentiškumas dvasins pa- kiečiai išeitų. Jaunimas tuo
metms, yra palaidotas. Bemaž šauly. Nematyti didelio noro tarPu gyv«»a amerikjeSų dva-
i. . šioje. Tai matyti ite tik jų ap-

sirengime ir šukuosenoje, bet
■ taip pat ir jų sieloje, kurimo-
■ kykloje ne mažiau žavisi Er-
■ nešt Hemingvvay’s “The old 
I man and the sea”, kaip šokių
■ salėje, “Rock ‘n Rolį”.
■ MATERIALINĖ IR DVASINĖ

• LIETUVIŲ BŪKLĖ 
H — O kaip su Krūviais Vo-
■ kietijoje?

— Vokietijoje lietuyių dau- 
B giau ligonių, nei sveikų; dau

giau bedarbių, nei dirbančių; 
daugiau senų, nei jaunų. Jų 

B gyvenimo sąlygos labai skir-
B tingos nuo gerų UNROS ir IRO
B laikų, kaip ir nuo tų, kuriose
B gyvena išemigravę Amerikoje
B ar Kanadoje. Pats mačiau ne
B vienu atveju, kad jie neturi
B pakankamai ir gerai pavalgyti,

\ '1, , 1 B kad jų apsirengimas skurdus ir
\ B 'prastas, jų butai aplūžę ir šal-

; \ B ti, jų baldai išdėvėti ir kieti—
/ I mačiau ir patyriau, kad jų gy-
| venimas daug daug varginges

nis ir skurdesnis, nei jų greti— mąjtfan aukštų pagyrimų do
mų vokiečių kaimynų, nei jų kumentus už jų stropiai atlik- 
tautiečių lietuvių, jsikuriisių darbus.
užjūry. Sutinkama ir išimčių, 
bet jos ant pirštų suskaitomos. 
Skirtingas yra ir dvasinis nusi
teikimas vargstančiųjų. Jie ne-, ęas apto tremtį: vfeną vetoš- 
sijaučia įsikūrę ir suradę ant- kai, vieną lietuviškai ir pasku-
ruosius namus. Dienas leidžia tinę angliškai. Ar Jūs galėta-
apatijoje, prislėgime ir lauki- mėta suglaustai pasakyti, ka
me. Bet jų tėvynės ilgesys yra me ,glūdi, Jūsę nuomone, 
gyvas, jie laukia viltingai, kad trinties prasmė? 
galės sugrįžti į laisvą tėvų 
kraštą ir jame gyventi laimiu- atiduotame visa, ką gražaus
giau. Jų tarpe buvodamas pa- esame atsinešę iš tėvynės;

______ __  _ ____________________________ ___________________ junti, kad jų sielos kenčia taip pat tam, kad paimtame iš
f!”-”k. iLk“ri0 *‘u«elis eta visa, kas yra gražu,
nesekmes iškeldami, patrmtiz-- mis . (M. de Munnynck). vafa&srtme Hkflmėm, karta neįvyko. . - tremtinių mažiau ar daugiau

mui ne tik neuŠĮmvame, bet 
dar tvirčiau jį pagrindžiame, 
nes “kai tauta prisimena savo 
praeitį, .apverkia^—sav<^--t»ų-

UNESCO veikla Europoje, 
yp®5 Vokietijoje. Teko ilgiau 

smą, ji pajaučia tėvynes meilę . 4, i s
(E. LevisSe).

Tėvynės istorija mus įjun- I 
gia į tą kelią, kuriuo ėjo mūsų . B 
tėvų tėvai, laimėdami ir klup- B
darni, bet ėjo savo kėliu. Kiek- B
viena tauta turi tą savo indivi- B
dualų kelią, nes turi skirtingą B
charakterį ir veiksenos būdą. B
Laikai keičiasi ir įvykiai bėga, B

popie- ^bet susidariusi istorijoje tauti- ^Bk 
nė bendruomenė nežymiai be- BV,
sikeičia, sakytume, sustingsta. B \
“Kartą sudarytas tautinis tipas B A 
gyvena ištisus amžius ir pri- ■ X 

klauso prie didingiausių gam- B 
tos reiškinių” (R. Johannet). B X

ir kitame krante padėti po ak- kalvos pamatysite pavytusias, ję ųasrus, ima garsiai siurbti, kai kryžiuojasi visomis krypti- 
menį, kad nereiktų susipurvin- blizgančias > alksnių viršūnas, Spėjote pamatyti, kaip iš Iras- mis dumbliname gylės dugne, 
ti kojų. Abipus liepto svečią gražiai eilute atvingiuojančias tos sprunka pabaidytos piršto 
pasitinka žilvičių, ievų, gulbi- per tuščią slėnį, paskui sukan- didumo lydekaitės. Netarėda-
nų ir alyvaiČių pavėsis. Potvy- čias šiaurėn. Užkritęs ant kai- mas ko veikti, paleidęs va- - *
nio metu vienas malonumas vos, matote žemai juoduojantį džias, pats godžiai visu kūnu .. .

t. - x . čia, parymus ant drebančiu pavėsi ir seklią tėkme, kuri gerdamas net pro drabužius ““t“® ««“is ir ratų tepalu,
ar ^ūsu lenčiuS ne nuSu^kT turėklų, stebėti galvatrūkščiais f jau iš tolo mirguliuoja pro la- prasiskverbiančią vėsumą, iš krentant
lė?JKitokios apie namus sun- lekianči3 aptišku- pus prasiskverbusios* saulės at- pasitenkinimo žiovaujate ir pakalnėn,
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ižįs* įjį.

LSI DALYVĖS prie stovyklinio laužo Chicagoje, šv. Kazimiero seserų vienuolyno sode.

jautimą, norą ją taikyti kon
krečiam dabarties gyvenimui. 
Tuo atžvilgiu

kursai labai pavykę.

Jiems sėkmingai, organizuoti 
pasitarnavo bendras sutarimas 
vienuolijų viršininkių — kazi
mieriečių Motinos Teofilės, 
pranciškiečių Motinos Lojolos, 
Nekalto Prasidėjimo Marijos 
Motinos Aloizos, Nukryžiuotojo 
seserų Motinos Armunciatos. 
Čia pat nuolat gyvu žodžiu 
judriai ir nuoširdžiai dalyvavo 
Motina Aloyza, Seserų Institu
to sekretorė. Pats “Mortos 
darbas” — praktinis visų or
ganizacinių stambmenų ir 
smulkmenų parūpinimas teko 
pakelti Chicagos seserim kazi- 
mierietėm, vadovaujamom Se
sers Eucharistos, Kazimiero

Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kilocydes 

BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais
8 iki 8:30 vai. ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

Vasaros kursuose Chicagoje dalyvavo
Vieninteliai buvo tarp Ame

rikos lietuvių tokie kursai, 
kaip šiemet Chicagoje Lietu
vaičių Seserų Instituto sureng
ti. Retas ir stebinantis dalyvių 
skaičius — apie 350 iš ketu
rių seserų kongregacijų: šv. 
Kazimiero, Chicago, šv. Pran
ciškaus, Pittsburgho, Nekaltai 
Pradėtos Marijos, Putnam, ir 
Nukryžiuotojo Jėzaus, Brock- 
ton.

Dar labiau pažymėtina, kad 
didžioji dauguma jų jau Ame
rikoje augusios ir gimusios; 
daugumas jų tai mokytojos, 
kurių rankose yra augančioj! 
lietuvių karta.

Užteko matyti kursuose da
lyvavusių seserų susidomėji
mą lietuviškais dalykais, kad 
pajustum,, jog lietuviškas auk
lėjimas mokykloje joms nėra 
tuščias, beprasmis reikalas.

Kursai turėjo tik pagilinti 
jų žinias ir meilę lituanisti
niam dalykui, nes ko nepažįs
ti, negali ir mylėti.

Dešimties dienų kursuose 
(rugpiūčio 17—27) jos klausėsi 
ar svarstė vieną lituanistikos 
sritį — lietuvių foklorą. Kad 
jis būtų nušviestas visapusiš
kiau ir įvairiau, buvo patelkta 
daug lektorių — A. Vasys (pa
sakojamoji tautosaka), J. Bra
zaitis (dainos), J. Kreivėnas 
(liaudies muzikos instrumen
tai), Br. Jameikienė ir Br. 
Shotas (liaudies šokiai, drabu
žiai), L. Šimutis j r. (liaudies 
dainų melodijos), X Daužvar- 
dienė (Kalėdų eglutės), J. Mu- 
lokas (lietuvių architektūra), 
A. Varnas (lietuvių kryžiai), 
V. Vijaikis (liaudies menas).

Klausytojos nebuvo per
krautos medžiaga. Kasdien bu
vo prieš piet po dvi paskaitas. 
Kitas laikas buvo skirtas de
monstravimui ar pašnekesiam 
bei diskusijom. Vakarais buvo 
pramoginės programos — dai
navo A. Stephens choras, Se
sers Bernardo* choras ir gro
jo orkestras, muzikas V. Ja' 
kubėnas reiškėsi su kamerine 
muzika; dainavo solistė Ad-

Apie lietuvių folklorą jom kalbėjo ar ii demonstravo 10 lekto
rių e Jos svarstė dabarties modernius seserų uždavinius • Ki

tais metais kursai bus Putname.

Druktenytė, grojo P. Mariu
kas. šoko S. Jameikienės ir B. 
Shoto liaudies ansambliai. Se
suo M. Paulė suorganizavo lau
žą.

Įdomiai demonstravo pačios 
seserys savo lituanistines pa* 
mokas.

Sesuo Baptistą C. J. C. de
monstravo Lietuvos istorijos 
pamoką, Sesuo Regis Marija 
Francina S. S. C. lietuvių kal
bos, Sesuo Perpetua S. S. C. 
ir Sesuo Lncarnata S. S. C. 
skaitymo. Ne visas jas teko 
pasekti. Bet matytos pora pa
mokų buvo pavyzdys, kaip 
lietuvių kalbos tenka mokyti 
vaikus, kurie lietuviškai jau 
nemoka, kurių namie šneka
moji kalba jau yra anglų. Tos 
rūšies mokiniam lietuvių kal- 
bps pamokos, vedamos kazi- 
mieriečių, parodė, kaip vaiz
dinės mokymo priemonės jų 
yra kruopščiai ir logiškai iš
galvotos ir kaip jos rūpestin
gai vykdomos.

Sesuo M. Paulė, Putnam, 
dėstė skyrium, kaip organizuo
ti lietuviškos stovyklos tauti
nę programą. O klausimu A- 
merikos lietuvaitė vienuolė 
moderniame pasauly buvo su
rengtos diskusijos kuriom va
dovavo kun. V. Bagdanavičius* 
Jose savo pranešimus padarė 
kazimierietė Sesuo Ona Mari
ja, Nekaltai Pradėtos Marijos 
Sesuo Felicija, Nukryžiuotojo 
Sesuo Cecilija, ir pranciškietė 
Sesuo Leoną. Iš įvairių punktų 
išėjusios visos jos susibėgo 
bendrose išvadose:

sesuo turi reikštis savo vei" 
kimu ištikimai lietuvių tautai 
ir Amerikai, derinti savo veik
los priemones prie modernaus 
gyvenimo reikalavimų, reikš
tis visų pirma savo asmeniniu 
šventumu.

Likusiu laiku kursų dalyvės 
turėjo progą naudotis seserų

kazimieriečių lietuviška biblio* 
teka, kuri, tur būt, yra gau
siausia savo lituanistika Ameri
koje.

Pagilinti žinias, jausti iš to 
ne apsunkinimą, bet pramogą, 
susidaryti lietuvybei didesnes 
simpatijas ir pajusti jai įsipa-

350 seserų
reigojimą iš vidaus — tokiam 
kursų tikslui visa organizacinė 
pusė buvo rūpestingai paruošta 
iki smulkmenų ir meistriškai 
Įvykdyta...

Susitikimai tarp įvairių kon-
gregacijų seserų, tarp seserų 
ir jų viršininkių, tarp jaunųjų 
seserų ir kongregacijų steigė
jų — “veteranių” kūrė bendrą 
lietuvišką — vienuolinę nuotai
ką, savo organizuotos jėgos pa-

Seserų inspektorės, kurios ži
nioje yra mokymo bei auklėji
mo programa ir mokyklos dir
bančios seserys. “Mortos dar
bą” jos atliko tobulai.

Kursai buvo surengti Lietu
vaičių Seserų Instituto vardu. 
Tai jau ketvirti vasariniai kur
sai iš eilės. Šiemet jiem buvo 
duota dar Marywood kolegijos 
globa; išėjusios šitų kursų 
programą seserys gali įsigyti 
tris kreditus minėtos kolegijos 
studijose.

Kitais metais vasaros kur
sai numatyti Putname.’J. B.

LSI ADMINISTRACIJA posėdžių metu: Sėdi iš kairės: Mot geateralė M. Aloyza, Putnam, Conn.; Mot. 
generalė M. Teofilė, Chicago, m., LSI pirmininkė; Mot. eeneralė M. Annunciata, Brockton, Mass.; 
Mot. generalė M. Loyola, Pittsburgh, Pa. Stovi: Sesuo M, Eucharista, inspektorė; Sesuo M. Felicia, 
sekretorė; Mot. M. Aloyza, LSI — sekretorė, Sesuo M. Ligorija, inspektorė; Sės. M. Julija, inspektorė

RADIJO VALANDOS GEGUŽINE PHILADELPHIJOJE

Lietuvių Racliio Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kitocycles — Medford, Mass.

Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 1-2 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Lithuanian Radio Hour. 50 Cot- 
tage St. Norwood. Mass. Skyriai: Lithuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai. 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Ave„ Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvvood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1940; Kirkianti 7-8533.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA, 1550 kylocycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės ądresu:

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

I
įg LIETUVIŲ DĖMESIUI!
f NEWARK’E ATIDARYTAS OFISAS SIUNTINIAMS GABENTI Į 
| SSSR, UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KT. KRAŠTUS 
£? medžiagas, vaistus ir Lt.

ž Siunčiame maisto produktus, naujus ir dėvėtus drabužius,

SIUNTINIAI SIUNČIAM! 48 VALANDŲ BĖGYJE

— Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą —

— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. — 
Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7-10 dienų bėgyj

Siuntėjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus. 
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 

. MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.

SIUSKITE SIUNTINIUS GLMINIECIAMS ’

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai ) vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. p<? pietų.

Reikalaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba angliškai. ' 
Netoli Pennsylvanijos gelžkelio stoties Nexvarke.

Vetoie galite gauti pigiomis kainomis medžiagų 
drabužiams, odų ir kitokių daiktų siuntiniams.

PACKAGE EXPRESS C0.
t 314 MARKET ST. NEtVARK. N. J—Mltchel 2.2452

(Siuntiniai persiunčiami su Parcels to Russia, Ine. leidimu).

t

SLPERIOR PIECE GOODS CORP

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677 
___________________________________ ___________________ I

L. Bendruomenės Balso ra
dio valandėlės gegužinė - pik
nikas yra laukiama pramoga 
senų ir jaunų. Ji vyks rugsėjo 
15 d., 1 vai. po pietų, gražia
me Garden Picnic Grounds 
parke. Bellmawr, N. J. Prog
ramoje — piknikavimas, šo
kiai, žaidimai, komiškas spor
tas, lietuviškos sutartinės, o 
taippat skanūs užkandžiai ir 
gaivinanti gėrimai, šokiams 
gros havaiečių orkestras. Bus 
ir didelė loterija. Daiktai lote
rijai renkami lietuvių tarpe ir 
prašoma juos įteikti Bronei 
Impulevičienei; 304 Cross St., 
telefonas HO 7-2720. Pikniko 
vieta iki šiol mums beveik ne
žinoma, bet yra palyginti arti 
ir lengvai surandama. Ji yra 
tik 4 mylios nuo naujojo Walt 
Whitman Bridge. Pervažiavus 
šį tiltą ir pasiekus 42 kelią, 
važiuoti Atlantic City kryptimi 
4 mylias, ir privažiavus Bell- 
mawr miestelį Anderson Avc., 
pasukti į dešinę ir važiuoti tie
siai iki pikniko vietos. Važiuoti 
galima ir autobusais Nr. 21 
arba 31 iš Union Bus Termin
ai stoties esančios prie Filbert 
ir 13th St. Autobusai išeina

prie šios valandėlės programos 
išlaikymo.

Philadelphijos ir New York© 
inžinieriai ir architektai, susi
būrę ALIAS organizacijoje.

rugsėjo 14 d., rengia bendrą 
iškylą į Rova Farms Ine., Cass- 
vile N. J. Iškyloje dalyvaus 
taip pat šeimos nariai ir kvies
ti svečiai. (Nukelta į 8 psl.)-

ŽINIOS IŠ LAWRENCE, MASS.
Prel. Pr. Juras savo pamoks

le ragino parapiečius iškilmin
gai švęsti 8 rugsėjo šv. Pane
lės Marijos šventę savo para
pijoje ir prašė tą dieną niekur 
nevykti. 8 rugsėjo iškilmangos 
mišios bus laikomos 8 vai. ry
tą, choras, baigęs atostogas, 
giedos Hassler mišias. 3 vai. 
po piet bus šv. valanda, skirta 
Marijos garbei.

Kun. Al. Janiūnas išvyko re
kolekcijų į šv. Jono seminari
ją Brighton. Rekolekcijos pra
sidėjo 2 rugsėjo ir tęsis visą 
savaitę.

Parapijos piknikas kartu su 
loterijos aukomis davė 1062 
dolerius pelno. Pikniką ruoš
dami pasidarbavo: kun. Al. 
Janiūnas, J. Jenis, P. Jaskele-

vičius, St. Raznauskaitė, J. 
Šaukimienė, F. Karlonienė, O. 
Lisauskienė, Hobitz, M. Pilipie- 
nė, Bush, Kl. Svenčionienė, 
fcaupinienė ir kitos.

Į Brocktono Nukryžiuotojo 
Jėzaus pikniką buvo nuvykęs 
autobusas iš Lavvrence, Mass. 
Autobusą organizavo gildos 
pirmininkė M. Pilipienė. Buvo 
ir Lawrence stalas.

Vyrų dvigubas oktetas gie
dos per moterystės sakramen
to suteikimo iškilmes 8 rugsė
jo 1 vai. Šeimos židinį kuria 
M. Turonytė, šv. Pranciškaus 
parapijos sodalė, ir Artur Pfy- 
fe, choro dalyvis. Rugsėjo 1 d. 
moterystės sakramentą priėmė 
M. Butminaitė ir R. Blansget.

S. J.

Urmo (vvholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 
bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
Kampas Houston St.

Telef. AL 4-8319

DOVANŲ SIUNTINIUS
Į VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS SRITIS

Nemokėk daugiau kaip $8.50 už patarnavimą.
Nemokėk daugiau kaip $1.00 už dezinfekciją.
Nemokėk daugiau kaip 5% siunčiamos daiktų kainos 

persiuntimo išlaidų garantavimui (šį dalyką saugok

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI Į 
SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITUS KRAŠTUS

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.

Tel. IN 7-7272—7-6465
Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai

kas 20 min., kelionė iki jau 
minėtos Anderson Avė. trunka 
38 min. ir kainuoja 32c.

L. Bendruomenės Balsas — 
radio valandėlė nuoširdžiai 
kviečia visus Philadelphijos ir 
apylinkių lietuvius gausiai da
lyvaujant piknike, prisidėti

HEADACHE?

ir
labai atsargiai).

Neturėk reikalų su betkokia firma, kuri neautorizuota 
ir neturi leidimo. Siųsk siuntinius tik per autorizuotas fir
mas, o ne per tarpininkus.

Nemokėk jokių paslėptų mokesčių, arbatpinigių ir kt.
Veik saugiai. Saugok laiką ir pinigus.
Siųsk savo dovanų siuntinius TIESIOGIAI per betku- 

rias šias įstaigas:
PARCEL DEPARTMENT

MUSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY, 78 Second Avė., Tel. 
DETROIT 12. Mich., 11601 Jos. Campau 
HARTFORD. CONN.. 651 Albany Avenae 
LOS ANGELES. Calif., 121 So. Vermont Avė., 
PHILADELPHIA 23. Pa., 832 No. 7th 8t.. 
CHICAGO, III.. 3741 W. 26 St„ Chicago 23. III. CR 
NEĮTARK, N. J.. 263 Market Si., Newark, N. J. MA

ORchard
Avė.. TO

CHapel
DU 
WA

4- 1540 
8-0298 
7-5164
5- 6530 
3-1747
7-2126 
2-6937

SKAITYK VARPELĮ. Įdomu*, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rąžyk:

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

*chM *>■ Jadudlng agnmlvtng nf. 
tratos. Conmilt jrour lecal chlro- 
practor and wrtte today for further 
toformatloa regardtar headaehee.

Jor fra* BUrator* rag&rdtoff othar 
probiasa dlM***a *

Dept. L. 095 De.nver 20, Colorado

PHILADELPHIA 6. PA.
716 Walnut St.. tel. Lombard 

3-3455. Kasdien 9 - 5. treCiad. 9-8

CHICAGO 32. ILLINOIS
4102 Archer Avenue. tel. FR. 

6-6399. Kasdien 9-7, šeštadieniais 
9-5 vai. *

DETROIT 10, MICHIOAN
6446 Michigan Avė., tel. TAsh- 

morc 5-7560. Pinu., antr., treč.. 
ketvirt ė-6. penkt ir šeši. 9-9 v.

NEW YORK 23. N. Y.
1991 Broathvay. tel. LYceum 

5-0900. Kasdien ir šešt. 9-5 vai 
(sekmadieniais uždaryta).
CLEVELAND, ORIO

1165 East 71st St.. tel. UTah 
1-0307. Kasdien 10-7, šešt 10-5.
SO. BOSTON. MASS.

Room 10. Eitis Bldg.. 409 Kast 
Broadtvay. tel. ANdrew 8-8764. 
Kasdien 9-5: šeštadieniais 8-2; 
ketvirtadieniais 9-7.
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M. and Z. Collision Works
Henry Wlnter.

NURSING HOME

kreiptis pas

Juozas Andriušis
dijos ir Rusijos?

FALL VACATIONS

MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI

SUMMER RESORTS

TRAIL'S END LODGE
RAMIOJO VANDENYNO PAKRANTĖJ

REUMATIZMAS

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis

paėjo* nuo pestvaflcMtojtmo

GRAND STREET 
RROOKLYN 11. N. Y.

per'diena; du vienam kambary. 
Privačk* maudynės, taueris, 
vanduo, elevatorius i latve.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mtehigan Fano strioc Sis sūris jau per ilgus metus gaodBamas 
Jano ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountaln, B£Hh.

Stuttgarto lietuviam 
komos kažkokios

S ir daugiau. Katbažnyčia 
arti; Telef. FReehold 7718 

Don Pendergast

Augustdorfas, Hildes- 
Stuttgartas ir kt Pir- 
perduotos pramonės 

kuriose žmonės turi

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintam! Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams Ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek tšpopullarinot Mtebtgao Pana SArį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame Ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausia sūrį.

— Koks skirtumas tarp pe 
simisto ir optimisto?

Sulankstytų .automobilių dalių ištiesinimas. pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

ASBI7RY—H(»XYWO€» HOTEL 
~ *?• 401 Asbory Puik.

PhMMTn«apeet
Bloek to Ocean. Free Parking. 

Restaurant. Private baths.
Double room $5 to $12 daily; 

$30 to $60 wykly.
Ocean bathing privūeges.

Catholic ovvnership.
Fred J. Erichsen.
Ovvnershrp—Mgt.

FOR YOUR GOOO HEALTH 
SPEND SOME TIME AT THE

■ Narzevstai*. .N. Y. TeL lt R. 15 
Gražioje vietoje. Nuosavybė priei
na prie pasaulyje garsios berniuku 
skautu stovyklos. Moderniški kam
bariai, šaueriaL plaukymas, spor
tai. Vokiškas ir amerildtetiškas. 

A-irano * stilius? Netoli kat. bažny
čios. Suaugusiems $36 ir daugiau, 
vaikams $20, $7 per diena, žemos*

' formų, * nes maisto dalrhimą tik- 
rina Amerikos ir vokiečių val
džios atstovai.

Spaudoje buvo pasirodę 
Stuttgarto lietuvių nusiskundi
mai, kad jie nebegauna Balfo 
šąlpos. Iš tikrųjų Balio šalpos 
ir globos jie nėta nustoję. Pi- 
i niginės sumos, kai jų gauna
me, skirstomos visiem. Maišto

išeis kiekvienam?
Didesnis vaikas paims 3, o 

mažesniam liks 1.
5. Jei vyras kiemo tvorą 

nudažo per 6 valandas, per: 
kiek laiko nudažys, pasikvietęs 
talkon kaimyną?

Negalima apskaičiuoti. Atsi
neštos kelios dėžės alaus gali 
dažymą nutęsti iki begalybės.

MICBIGAN FARM CHEESE DAIRY. INC. 
Vieninteliai šie sūrio gamintojai FOVNTAIN. MICB.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

CONVALESCENT AND 
RĘST HOME 

For Elderly People 
Excellent care. Good food

Reasonable rates, .
Day and Night Service
Beautiful Surroundings 

For More Information Phone 
East Hampton, L. L 4-1303

Prie pat vandenyno 
80 kambarių ir maudynės 

Valgiai amerikoniški 
ir europietiški 

o Privatuš pliažas 
o Valgomasis su apšyldy- 

mu 
o Pasilinksminimai vyks

ta vakarais mūsų bare. 
Veikia ištisus metus 

Ocafon Ava.
Long Branch, N- X 

CApital 9-1700

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai vak.

ATRĮTIS
Naujasis Amerpd iš karto 

palengvina muskulų skausmus 
bei sąnarių * sustyrimą. Nuos
tabiai greitai atima sąnariu 
uždegimą, muskulų ištjnimą 
bei sustyrimą. Kreiptis i savo 
vaistinę ,ar rašyti: AMERPOL. 
CMcago 22. m. Tepa’as $2.00, 
tabletės $3.50, o labu — tik 
$5.00.

valdžia. Tai atsieina jai apie 6 
milijonus markių per metus. 
Vokietijos vyriausybė tai daro 
pagal sutarti su Cralogu 
(Council of Relief Agencies 
Licensed of Operations in Ger-

JACKSON HEKSHTS
Care for Elderly people and 

convalescents. Home likę 
surroundings. Good meals, TV.

Tray Service if preferred.
Near churches and sbbvvay.1

emigruoti. Ralfas padedą tvar
kyti rėftahhgus emigracijai 
dokumentus, ^usirasti kitame 
krašte darbą ir apsigyvenimo 
vieta.

apie 800,000 svarų.
Kan. J. Končius ligi šiol 

buvo išsiderėjęs gėrybes išve
žioti savarankiškai vokiečių 
lėšomis į rdetų. Paskutiniu 
laiku vokiečių vyriausybė pa- 

, Balfo pirmininkas kan. J. reikalavo, kad ir Balfas derin- 
Končius, kuris tebėra Europo- tusi prie bendru tvarkos ir 
je, telkia lėšas padėti įsikurti *-±x" '--------~~ IJL -
Vokietijoje tiem^ kurie čia pa
lieka. Keliolikai šeimų Balfo 
ir kitomis lėšomis geflsstima 
išmokti amato, įsigyti darbo įr 
raukiu, užvesti; mažą ūkelį 
(vištų) ir'kt.

Balfo šalpa yra piniginė ir 
daiktinė, abi didžiausia dalimi 
gaunamos iš Amerikos. Pini
gai ir drabužiai yra lietuvių 
aukos, maistas — JAV val
džios. Kai Balfo Centras iš 
Amerikos praneša, kad į Vo- Vokiečiam jau perduota visa
kietiją pasiųsta pinigų, drabu- eilė aprūpintinų vietą, kaip 
žiu, maisto, tai paruošiamas Schweinfurtas, Salzgitter - Le-

FOR REAL. FAMILY VACATION
With Šport.s, Good Food. Ali 

\ Conveniences
*‘Come to Gilberts Farm” 

West Wil!ington, Conn.
Open all year — $35 weekly 

, $6 daily.

vadovaujantis Centro direkty
vomis. Toliau Balfo įgalioti- 
niąi, pasitarę su šalpos komisi
jomis, paskirsto šelpiamiesiem 
žiūrėdami, kam pagalbą la
biausiai reikalinga.

Gėrybių transportą jūromis sritys, 
ir vietoje apmoka Vokietijos darbų.

Gėrybių išdalinimą perimant' 
vokiečių šalpos organizacijom, 
kol jos padėtį ištiria, dalini
mas kiek sutrinka ir užsitęsia, 
bet tai nereiškia, kad šalpa ne
bus teikiama. Vokiečių Cari-

meno ir Koelno rajonai, Back- 
nangas, ■ Schwab - Gmuende, 
Dortmundas, Essenas, Duessel- 
dorfas, 
heimas, 
miausia

kftų šalpos' organizacijų, nes 
kmkfečiam rūpi transpprtn Klai-__ _  _
dns mažinti .Antra vertus, lįe- gerybių dalinimas perduotas 
tuviam, iiekantiem Vokietijoje, vokiečių šalpos organizacijom, 
svarbu^ kad šalpos Jei 63 galėjo pasitaikyti kurių
nrganmiėijns ■ Susipažintų su nesklandumų, “ _ 
pabėgėlių padėtimi, jų reika- ^s^var^iu^_ 
lais ir "rūpintųsi jų parama. 
Amerikos organizacijos vis la-

(Atkelta iš 5 psl.j land ir Knotts Berry ūkj. O ki- 
pat Kolumbo vyčių grupelė su 
iškilmingomis uniformomis. 
Pamokslą pasakė vysk. V. Bri- 
zgys. Kalbėjo ir kardinolas Mc- 
Intyre, pasakodamas savo susi-, 
tikimus su lietuviais New Yor- 
ke ir New Jersey. Jis gerai pa
žinęs kun. J. Šeštoką, buvusį 
Aušros Vartų parapijos klebo
ną, o su kun. J. Simonaičiu 
buvo vienoje klasėje, lankyda
mi kunigų seminariją New 
Yorke.

MIS S*. MUmy, CMc«c* BL 
ALIAM ąrcw ART 

4XH tto. Bmd PMtan H. ‘

tą dieną dar nuvažiavome į 
San Diego ir Meksikos valsty
bę, pakeliui aplankydami įdo
mesnes misi jų stotis, iš kurių 
pranciškonai skleidė ne tik re
ligiją, bet ir kultūrą indėnams. 
Meksikoje bųvor.i sustoję Tia 
Juania miestelyje. Grįžę atgal 
į Los Angfefes, automobiliu iš
vykom aplankyti San Francis- 
co, kuris mum \isie.r.s padarė 
didelį ir gražų įspūdį. Tada 
jau reikėjo keliauti atgaL Susi- 

Pamaldų metu giedojo para- radęs lėktuvą, per Denver at- 
pijos choras, vad. Broniaus vykau Chkagą. .
Budriūno, ir solistas Vaclovas Čia aplankiau Brango dteff- 
Verikaitis. raštį, aukštesniąją Marijos ao-

Tuo} po pamaldų buvo padą- kylą, ir būrį pažįstamų. Tada 
ryta , bendra seimo dalyvių nuo- per Atlantic City partefiavau
trauka. Dar mažoje grupelėje namo į Newarką,: psrrivežda- 
nusifotografavom ir su kardi- mas .tikrai retas ir labai gre- 
nolu. Žius atostogų ir Mino įspA-

Seimas baigtas banketu, kur džius. Tai galėjo būti tik prie 
kalbėjo dr. Robert 1 
Craig iš pietinės Kaltfi 
universiteto.

vokiečiam 
išsilygins, 
nėra tai- 

sankcijos, 
biau tampą tik pagalbinės, Pa- kaip jų nusiskundžiama, gi da- 
grindinę atsdkomybę už pabė- romi jų priekaištai Balfo jga- 
gėlių aprūpinimą- yra pasiėmę lietimui Vokietijoje yra be pa- 
patys vokiečiai. grindo. Nekorektiškas yra tei

gimas, kad šiemet Stuttgarto 
lietuviai nieko iš Balfo negavo. 
Apyskaitos rodo, kad sausio 13 
Prosmskienė pakvitavo gavusi 
10 sv. sūrio, 30 sv. kvietinių 
miltų ir 20 sv. ryžių. Prosins- 
kas kovo 25 gavo 10 markių, 
o balandžio— 20. Iš viso- Stutt
garto lietuvius^ Balfas šiemet 
yra sušelpęs 380 markių.

Balfo įgaliotinis Vokietijoje

87—09 Janiaica Avė.
VIrginia 74477

Maldaknygė bus ypač pa- i 
togi jaunimui ir kitiems- Sa- | 
vo išvaizda ir gražiu įrišimu | 
prilygsta kitomis kalbomis } 
išleistoms maldaknygėms. • 

Nors maldaknygė turi 288 ; 
puslapius, bet yra atspaus- • 
dinta taip gerame ir plona
me popieriuje, kad gali tilp- ♦ 
ti liemenės kišenėje.

Maldaknygė mūsų poeto 
buvo paruošta atsižvelgiant 
į -naujausį liturginį sąjūdį ir : 
ntišių gydomosios dalys bei 
kitos svarbesnės maldos bu
vo įdėtos drauge lietuviškai 
ir lotyniškai Didžiosioms 
šventėms ir laidotuvėms į- 
dėtos tų dienų kintamosios 
šv. mišių maldos, joje rasite 
daugiau kaip 30 giesmių.
Kalbą lygino prof. Dr. A.

Mn. Doherty 
Hickory 6-5976

Savaitraštis “A.F.L—C.LO 
' News”. skiriamas unijų , na- 
, riaim,' bet nevisų paskaitomas, 
— kaip ir kiekvienas' laikraš
tis, — tat nevisiem gali būti 
žinomi šie įdomūs' klausimai 
ir atsakymai:

1. Jai vaikas per 10 minučię 
gaH apeiti-1 bloką, tai-per kiek 
laiko jis apeis 20 Hokę?«

Nė vienas save geibias vai
kas nesuks rato apie 20 blokų. 
Jisai reikalaus jį apvežti auto
mobiliu.

2. Kai moteris ant virves 
x kabina 20 itoiautę kojmię, tai 
.Įdek ji pakabina |Mry,

Ji tegalės sukalanti 8 poras, 
nes keturiom kojinėm pritruks 
“vyriškos pusės”.

3. Jei 25 mergaitės pakvie
čiamos tekiam, kiek reikia 
bermekg, kad jas patekrtintųt.

Sunku pasakyti. Berniukų 
. gali būtf ir daugiau, bet 5 

mergaitės bus visų šokdina
mos, 15 gaus tik retkarčiais 
pašoktu o 5 pralindęs kampe 
sėdėdamos.

4. Jei 2 vaikam nupirksi 4

— Rusijoj pesimistas sako, 
kad šiandien blogiau nei buvo 
vakar, optimistas tvirtina, kad 
šiandien žymiai geriau nei bus 
rytoj.

GENERAL INSURANCE BROKER • 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Saratoga Spa 
and the

Saratoga Springs. N Y. 
Pleasant Uving 

Catholic Management

n^piktomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nco 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, karta apmokant ir ligootnėa 
išlaidas. <

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO^ Hartford. 
Cmineeticet

24 Pnopeci Street. Byde Parit, Mase. K Byūe Parti 3-397$ 

GEORGE GALONAS
TeL T. O. t>?ect

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku
mentu tvirtinimui

Can be cared for in nurses 
home at reasonable rates.

Visits by priests and sisters 
regularly. For more 

infonnatien
Phone MO 5-7749

Near Cath. church- Open all 
year. Reduced Rates after 

Labor Day 
Mra. M. Frazer 

Phone FReehold 7716 
Eaflton, Greene Čounty, N. Y. 

Route 31 - Eerfton, N. Y.

HIGHLAND LAKEHOUSE
. GREELEY, PA.

Ali year vacation spot in the 
Poconos. Modern rooms with 

running wather, ideal location 
for hunting season, arijoms 
catholic church, ivrite for 

special hunting season. Rates

TALARSKI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

38» Mapie Avenne, Hartford, Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prlrtnamo Iratna

TeL CHapd 6-1377

Panašumai ir skirtumai .
šiuo metu, Maskvoj madoj 

patys* naujausi, klausiamo po
būdžio, trumputėliai anekdotai. 
Suprantama, jie pasakojami 
pakukždom ir tik. ištikimiau- 
siams draugams, štai keli.

— Koks skirtumas tarp In-

Maldaknygės kainos:
Odos lux auksuoti kraštai— 

$4.50 
Odos imitacija auks. kraštai 

32,50 
Odos imitacija raud. kraštai 

$2,00
Gaunama: “Darbininkas”, 

910 Wflloughby Ava 
Brooklyn. N. g.

— Kad Indijoj už visą tautą 
badavo vienas žmogus (Gand- 
hi), o Rusijoj dėl vieno žmo
gaus (Chruščiovo) badauja vi
sa tauta.

STNNTBBOOK
Maloniam atsigaivinimui, gerom 
atostogom, visokiems sausumos ir 
vandens sportams. Puikūs vokiški 

'•fir amerikietiški valgiai. Tik $38 
savaitei liepos ir rugpiūčio 
Pavasario—rudens kaina $33. 
toli kat. bažnyčia. TeL 317.

Emest Bitter, K. D. 1, 
Catakm lt, N. Y.

331Park Street. New Mula, Ceaa, 

JONAS JAKVBATOKAS
«34 N. Dentaen Street, Baltlmere, BM. TeL Leagww4 4-SOt 

MEČISLOVAS KAVAUAVSKAS

ris vis didėja, bet niekas nega
li jo matyti?

— Ugi sovietinių žmonių 
gerovė.

ROCK COVE LODGE 
AND LOG CABINS

On Lake George, Bolton Land- 
ing, N- Y. Main Lodge, 

Housekeeping and non-house- 
keeping cabins. Directly on 
lake. All sports. Daily speed 

boat trips (free). Near 
Cath. church. Helen and 

Jack Tatarko.
Phone BOlton 5041. 
Special Sept Yates.

Otto Winkler Jr. 
Murdodc 5-2326 
and Booklet “L”
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Beachway Steak House
Special THVRS-, FRI., SAT., SUN.

FTLET MIGNON $2.25 
HALF LARGE CHICKEN $L95

SERVED WITH SWEDISH HASHED JĘROWN POTATOES
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® SPORTAS

bus

to-

PASIRODĖ NAUJA KNYGA

Air Cooled

Za-

Vardas ad-

Pavardė

Amžius .

THE ORIGINALAdresas

KĄ PLANUOJATE 
1965 METAMS?

NAUJI ATSTOVAI 
MAMYTĖS SŪRIUI

PLATOS upėje prie Buenos Aires susidūrė Argentinos laivas 
(viršuje) su JAV laivu (apačioje). Apie 100 keleiviu nerandama 
Argentinos laivo kapitonas nuskendo.

KING MERRITT & CO.. INC. 
FOREIGN LANGUAGE

• DEPARTMENT 
391 GRAND AVENUE 
ENGLEVVOOD, NEW JERSEY

ket- 
Ge-

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE
CALL LO 3-7291

SISTER9 OF RĘPARATION OF THE CONGREGATTON OF MARY 
Jaunos moterys, kurios norėtų tarnauti Dievui, rūpindamosios varg
šais ir draugiškumu. Rašyti: N.-:

Rev. Mother Mary Therese, St. Zita’s Vilią, Monsey, N. Y.

Parish visitors of Mary Immaculate
Seserys Misionierės lavina katcchetės, Trained ir ruošia profesona^ 
les specialiem darbam. Central Massion House: 828 West 71 St. 
Ncw York 23, N. Y. Novitlate; Marycrest Convent, Monroe, Orange 
County, N. J. Teirautis raštu nemokamos informacijos.

«==a=====s: i ,.i rr.

* ASBUBY AURORA HOTEL
214 4th St Asbury Park, N. J.

Low Weekly Ration. Hęmey 
atmosphere. Compli’try B’kfsL 

Free Parking. Bathing from room. 
$2 per day. Double Oecupancys. 
Jesephlne Farriello Owner-Mgr.

PRospect 5-9635.

SCHOOLS COLLEGES JUNK CARS WANTED

REAL ĮSTATE REALESTATE

ANNHURST COLLEGE
Four-year Liberal Arts College 
for women—South Woodstock, 

Conn. B. A. program in languages,
EN’CLUDING LITHUANIAN, 
sočiai and natūrai Sciences, 

mathematies, business.
Teacher training on secondary 

level. A. A. program in 
secretarial studies.

For Information vvrite:
The Registrar 

Box 569, 
Putnam, Conn.

W. FALIK USED CARS / 
Mokamos aukščiausios kainos 
\iį betkurių metų automobilius 

ir sunkvežimius.
W. Falik. • LU 3-4873

JIMMIE AUTO WRECKING /
Naudoti automobiliai ir sunk
vežimiai perkami aukščiausiom 

kainom
60-15-62 Avė., Maspeth
L. L, N. Y. • HY 7-1046

VENETIAN BLINDES

Buys a large house in small 
vUlage. Good lot on paved road. 
Tyro^car garage, eleetrie, cellar, 

cistern wąter. Catholic Commųųity.
Fui! price. Only $5,500. 
Call for appointment;

‘ GArden 5-5266.
Paul L. Ort 

■Budd Ląke Rd.
Hacketts|own, N. J.

DiAIBV - <nSKWMABM
Pieno ir vištų forma ant 99 su 

puse ąkrų žemės. Gražus 8 kamb. 
namas, garpfos, tvąrtai 2T galvi
jam, vąntįeąiuĮ pienui b^toųaį, 
3 vištų namukai, mašinų Įrengi
mai. Namas atnaujintas. Kaina 

$9,995. Box 494. Balnbrldge, N. Y.
Bainbridge 4268

f i

ST. JOSEPH PARISH 
Garden City, L, L 

St. Joseph’s/4 bedrooms, 2 baths, 
Ceder shingle, Cape God garage, 

plot 60x125, walk to stores, 
station and bus. 

Principais only, $20,500. 
Pioneer 1-3600.

X GREAT NECK, L. L
3 bedrooms, sewers, carpeting, 

fui dining room. stockade fence, 
lot 60x120, reacteation room.

Lovv taxes. Near catholic church 
and parochial school.

Plūs extras. Sold by owner 
$19,900. • HUnter 2-7922.

Praeitą savaitgalį Rocheste- 
rin buvo sulėkę mūsų sporti
ninkai pravesti antrąjį septin
tųjų Š. Amerikos-Kanados žai
dynių ratą. Futbolo, lengvosios 
atletikos, teniso bei plaukimo 
varžybos dar kartą parodė mū
sų jaunimo sugebėjimus.

Dėmesio centre buvo futbo
lo varžybos.

Jų pergalė atiteko Toronto 
vyčiams. Sėkmingas meisterio 
titulo apgynimas buvo lauktas, 
bet nelaukta tikrai nemaža 
Chicagos Lituanicos futbolinin
kų pažanga. Atsivežę jauną ir 
energingą ekipą, jie visai rim
tai sudrebino meisterio soste 
sėdinčią Toronto Vyties ko
mandą. Baigminėse rungtynė
se po gana nežemo lygio kovos 
laimėjo Toronto Vytis, bet, at
rodo, kitais metais jiems 
ko susirūpinti.

New Yorkas išsivežė tik 
virtą vietą iš Rochesterio.
rai, kad dalyvavo tik keturios 
komandos, o būtų buvę dar 
prasčiau. Kondicijos trūkumas, 
bei technikos visiška stoka 
rodyte rodė daugelio žaidikų 
nesubrendimą bei žiūrėjimą į 
reikalą pro pirštus.

Pradžioje Toronto Vytis de- 
klasavo Detroito Kovą 7:0, 
demonstruodama aukštos kla
sės techniką. Šoniniai saugai 
Žukas ir Ražaitis buvo puikiau
si žaidimo dirigentai. Antrose 
rungtynėse New Yorko LSK 
krito prieš Chicagos Lituanica 
1:4 (0:1). Buvo pasimetęs gy
nimas, blogai veikė saugai. 
Chicaga jau vedė 3:0, kol Bu- 
dreckas pasiekė garbės įvartį. 
Antrame kėlinyje aikštėn šoko 
veteranas Steponavičius, bet ir 
jis negalėjo išgelbėti nuo pra
žūties.

Antrą dieną dėl trečios vie
tos žaidė prieš Detroito Kovą, 
kurį dar pernai buvo įveikę 
5:0. Dabar New Yorkas pralai
mėjo 0:1. Mūsiškiai demonstra
vo visišką technikos ir takti
kos nebrandumą. Antrame kė
linyje mūsiškiai buvo prispau
dę Detroitą, bet mūsų nesuge
bėjimas leido priešui sėkmin
gai gintis ir rungtynes laimėti. 
Steponavičius neišnaudojo 11 
metru baudinio, o paskutinėse 
minutėse Daukša neišnaudojo 
šimtaprocentinės progos iš 10 
metrų skeldamas kamuolį į 
debesis. Taip JDetroitas laimėjo 
trečią vietą.

Baigminėse rungtynėse dėl 
1957 metų meisterio vardo su

sitiko Chicagos Lituanica su To
ronto Vytim. Pirmam kėliny 
Chicaga išvystė gerą pasiprie
šinimą ir kėlinį baigė 1:0 savo 
naudai. Antrame kėliny vaiz
das keitėsi. Torontiečiai per
ėmė iniciatyvą ir pradėjo 
spausti Chicagos vartus. Už 
keletos minučių keistu teisėjo 
sprendimu išvengta išlyginimo. 
Baudos aikštelėje neleistinai 
panaudodamas Toronto vidu
rio puolikas Vėlyvis, o teisėjas 
priteisia laisvą smūgį vietoje 
11 metrų baudinio. Neilgai 
trukus Preikšaitis ženklina 1:1. 
Po to Vėliavis nuginklavo Chi
cagos gerą vartininką Perkū
ną. Taip Torontas pasidarė 
meisteriu. Rungtynės buvo tik
rai aukštos klasės. Newyorkie- 
čiai galėjo tik pasimokyti.

Teniso varžybose New Yorko 
garbę apgynė tik vienas Sau
lius Arūnas, laimėjęs jaunių 
vienete meisterio titulą. Kiek 
taktiškai sustiprėjęs, jis gali 
tapti rimta teniso pajėga.

JAV vieno iš didžiausių bankų 
— Bank of America preziden
tas, p. W. Bruns neseniai savo 
pranešime’ konstatavo. kad 
mūsų dolerio perkamoji galia 
greitu žingsniu mažėjanti. 
1940 m. $1 vertė šiandieną tė
ra 52 centai. 0 1965 metais $1 
bus vertas tik 28 centus, gi 
1977 m. nukristų iki 5 centų 
vertės. Atrodo, kad nebūtų 
prasmės tos prielaidos teisin
gumą neigti, nes dabartinė 
ekonominė krašto plėtotė bei 
uždirbamo dolerio kasdieninis 
nuvertinimas mums aiškiai tai 
rodo.

Čia ir iškyla opūs klausimai: 
AR ESATE JŪS PASIRUOŠĘ 
TUOS GALIMUMUS SUTIK
TI? KOKIE JŪSŲ PLANAI IR 
PRIEMONES APSISAUGOJI
MUI NUO INFLIACIJOS?

Toms rimtoms problemoms 
tinkamai spręsti mūsų nuošir
di rekomendacija yra susipa
žinti su INVESTAVIMO FON
DAIS (MUTUAL FUNDS-. Per 
investavimo fondus Jūs turite 
galimybę tapti bendrasavinin- 
kais didžiausių industrijos įmo
nių Amerikoje. Jūsų investuo
tas kapitalas nestovėtų vietoj, 
bet augfų kartu su visu Ame
rikos industrijas progresu. In- 
vestacijos fondai yra visiems 
lengvai prieinami ir galite in
vestuoti įvairaus dydžiu dole
rių sumas. Visą informaciją 
Jums teiksime lietuviškai bei 
angliškai be jokių įsipareigoji
mų. Rašykite King Merritt and 
Co. užpildydami apačioje pri
dedamą pastraipą.

Vargiai ar atsirastų ir iš 
limesnių vietų, kas nežinotų ir 
nepažintų seniausios ir stam
biausios lietuviškos prekybas 
Brooklyne, kuri vadinasi “Mai-

VENETIAN BLINDS
Custom Made Blinds.............  $4.80
Washing, with tapęs, ęords .... 2.75 
Repainted vvith tapęs, cords 
Comices .............................
Shades ...............................
Table Pads (6 ply) ...........
Radiator Covers ..................
Folding Doors ...................
Aluminum Screens .............
Storm Windows ..................
Storm Doors .....................
HYacinth 2-8167 CLoverdale 9-8664

3.95 
-1.98

2.58
11.95
14.95

6.95
3.50

15.95
39.50

ST. ANASTASIA’S PARISH 
DOL GLASTON, L. L 

7 room house, 1% baths, garage, 
plot 50x150, elose to all trans- 
portatios, new parochial school 
nearby, sacrificing for $16,000. 
Principais only, mušt be seen. 

BA 9-5599.

- Žavi vieta pačiuose Catskill 
kalnuose

Mūsų Casino Blue Mirror Vilią Maria 
^ yra burtai

HAINES FALLS L N. Y.
Įvairūs sportai. Elegantiška šokių salė su geru orkestru.

Kainos labai žemos. Rašyk prašydamas iliustruotos 
knygutės, rezervuokis vietos.

Puikiausia namų stiliaus virtuvė su 3 gausiais valgiais 
per dieną. Luksusiniai kambariai su privačioms vonioms- 

Didžiausias N. Y. valst. maud. baseinas.
Arti katalikų bažnyčios. -

Bostono šachmatininkai 
svečiuojasi Brooklyne šį šešta
dienį. Jiems vadovauja Kazys 
Merkis. Atletų Klubo koman
da. norėdama padoriau pasi
rodyti, turės gerokai pasitemp
ti. Rungtynės įvyksta LAK pa
talpose 1332 Halsey St. Pra
džia 8 v. v. Atletas

Wakefield C a si n o
4121 White purins Rd. Near 288 St.. Bronx 70, N. Y. FA 5-9222

CATERING VVEDDINGS & BANQUETS
Fully air-conditloned. ultra modern, privalė banciuct roorns; ample 

parklng faciUtles. Convenient to Transportation. CapacHy 800.
'•Let us plan your affair, the pleasurc is yours, work ours"

RALPH PORCA. Prop. JACK FUSARO. Mgr.

NEW BRONXWOOD INN.
3821 Bronxwood Avė.. 2 block« Eairt White Plain» Road at 220 SL 

CATERING TO VVEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES
Ralph and LudUe Porco, Mgr. OL 4-2400

Jei kuris pirkėjas bus pa
klaustas, ko dzūkelis norėtu
mėt, tai žinokite, kad tai yra 
p. Shimanskis, arba jus sutiks 
malonus, rimtaus veido preky
bininkas p. Michel. Turi ir tar- 
nautojų.

Ši rimta ir maloni prekyba 
paėmė atstovauti ir jau turi 
visiems gerai žinomą Mamy
tės sūrį, kuris gaunamas lėk
tuvais. Todėl jis visuomet švie
žias. Iš čia per platintojus pri
statomas ir kitoms prekyboms 
ar į namus. Kreiptis šiuo ad
resu:

PLANNING A TRIP THIS FALL
To anywhere in the U. S. 

or abroad for
• A First Honeymoon?
• A Second Honeymoon?
• A Fall Vacation?
• A Visit to friends or

relations?
• -An Anniversary?

You can save money and be suręs 
that every detail has been care- 

fuliy planed by contacting the 
HULL TRAVEL SERVICE INC.

HOTEL ST. GEORGE 
Brooklyn (1), N. Y. TR 5-7620.

“Trips are never dūli when your 
travel agent is hull”

ST. AGNĖS PARISH 
Rackville Centre North.

Coice section Cheerful, sunny, 
colonial, 3 bedrooms, 1% baths, 

all eleetrie modern kitehen, 
breakfast nook, den sreened porch, 

laundry first floor,
2 car garage, 

$22,000.
• Owner transferred. RO 4-4636.

ST. DOMTNIC PARISH 
BAYVILLE

1 hr. N. Y. C. 7 rms, 2% baths, 
brick and shingle Split, 1/4 aere 

beautiful tress, nr. beaches, 
walk to St. Gertrude’s church.

$26,000. Offer incited 5 plots for 
sale, reasonably priced. 

Call TWin Harbors 5-5064.

The New Deegan Motei
Ask for Johny

“The only one of this kind in New York City”
Two blocks to subway — 30 minutes from Time Sųuare

One fąre. Double Decker • Tile Baths
• Radio • Television • Easily accessible from Thruway

Major Deegan Exprąssway to Exit 16
3600 BAILY AVĖ., BRONX, N. Y.

Klngsbridge 6-6633

S & M Quality Meat Market, 
483 Grand St., Brooklyn 11, 

New York Tel. EV 8-4608
Dirbtuvė ir antroji krautuvė 

yra: 145 Grand St.,
Brooklyn 11, N. Y. EV 8-4627

Kufsteino 
lietuviu stovykla 

Petras Matekūnas
136 pusi. e $1.50
Vienos iš daugelio lietuvių 

stovyklų išsami istorija. zPabai
goj e bu v. tos stovyklos kape
liono ir tauraus lietuvio pran
ciškono T. Bonaventūros 
jančkausko nekrologas.

Gaunama “Darbininko” 
ministracijoi.

Crow Wing
GARMENT

SIŪTI SPECIALIAI 
KUNIGIJAI

Pavasario ir žiemos modeliai
Sui generis primum

Sui generis optimum
Naujas dalykas 

100% vilnos smokingas
Pilnesnių informacijų gausi:

Crow Wing Garments
P. O. Bojc 155 Dept. “L”, 

Brainerd, Minn-

LITUANUS
laukia talkos — sui^sk jam 
už 1 dol. naują skaitytoją 
lyn 21, N. Y.

in St. Annls Parish
room split-level house. 1% bath, 
3 bedrooms, playroom, utility 

room, living room, dinette, kitehen. 
75x125 plot. Property is fenced in.

Refrigerator, washer, dryer, 
ironer, freezer. Fruit trees in 

back yard. Asking $17.500.
BRentvvood 3-9129.

World’s Best Steak House—Nationally Known 
DANIA and HOLLYWOOD, FLORIDA 

IN CAPE MAY AT BEACH and TRENTON AVĖS.
TUxedo 4-7473

Brothers of S t. Paul
Esate 15 ar 35 metų, jeigu norite tarnauti Kristui vienuolyne, kvie
čiami stoti pas šv. Povilo brolius. Jie aukojasi skelbti Dievo žodžiui 
spauda, radijo, televizija, scena. Su tuo modernišku apaštalavimu- su
jungta malda, darbas, studijos ir poilsis. Broliai neskiriami namų 
ruošos darbam. Rašyti:

Rev. Father Superior, 2187 Victory Blv.z Staten Island 14, N. Y.

DOMINICAN SISTERS OF THE PERPETUAL ROSARY 
KrMtempliatyvinis vienuolynas teikia garbe Marijai recituodamas 
rožat/čių kas valandą dieną, ir naktj. Seserys taip pat gieda Divine 
Office. Jos siuva dar liturginius drabužius ir atlieka kitus meniškus 
darbus. Rašyti:

Revered Mother Priorės*, Hth and West Sts. Union City, N. J.

The Franciscan Fathc-r-s
Jauniem vyram ir berniukam specialios galimybės mokytis i kuni
gus. Pinigų stoka nėra kliūtis. Priimami ir kandidatai i brolius. Dėl 
Informacijos rašyti: .mm mm
Fr. Stephen, T. O. R., Franciscan Prcparatory Seminary, P. O. Box 
289. Hollidaysburg 2, Pa.

Karmello Karalienė, gal būt, nori jus apgaubti savo specialiu mei
lės ženklu — savb škapleriais. Jei nesate linkę mokyti arba globoti 
senelius ir ligonius, tai yra daugybė kitų galimybių jūsų talentui. 
Mergaitės nuo 15 iki 35 metų iš gerų kataUkiškų šeimų, jaučiančios 
religini pašaukimą ir norinčios uždaraus gyvenimo, skirto Kristui ir 
Marijai, kviečiamos stoti pas karmelites. Teirautis raštu arba kreip
tis asmeniškai J: mmmmmm
Mother Angeline Teresa, St. Terese Motherhousc, Avila on the Hud- 
son, ttermantoTvn, N. Y.

Franciscan
Fathers

Kandidatai i kunigus arba brolius 
maloniai laukiami ir prašomi ra
šyti:
Father Lee. T. O. R-, Director of 
Vocations. Motmt Aoatai Moneateryi 
Loretto, Penmylvania.

DAUGHTEBS OF ST. PAUL, 
MlasionaricB of thc Catholic Edition 

(Press — Radio — Clnema) 
Girta, who dešine to spread the word of God by wrlting, prlntlng, 

lUustrating and dlstributlng Catholic Literature and are 
interested in doing sodai work. Write for further Information to 

Mother Superior,
78 Fort Place, Staten Island, N. Y.

GRIPSHOLM RESTAURANT 
INC.

324 EAST 57TH STREET 
NEW YORK 22, N. Y.

FINEST SVVEDISH SMOERGASBORD
Luncheon—Cocktails—Dinner

PL 9 6260

BANGA TELEVISION SERVICE 
340 Ridgewood Avė.. Brooklyn 8, N. v 

Tel.. APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami
VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai- bei 

vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA
e TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO 
e AUTO RADIO 
e HI-FI

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. ryto iki 7 v.v

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

:<

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.
5. Naujai išpuošta šokių salė.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI-

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

K m
I
M
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SPAUDOS MENUO

NEW YORKAS

J. B. SHALINS

Joseph Garszva
Mirė Paulauskas

«BMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.)

No Matter What Yout Gardės

RADIJO PIKNIKAS PIENO ©KIS

Rahway, New Jersey990 E. Hazelwood Avė.

■MM

Per trumpą laiką LSK palie
tė keli skaudūs smūgiai. Mirus

Spalio mėnuo skelbiamas lie
tuvių spaudos mėnesiu. Ta pro-

Sodafiečių pamakioc iv. Pet
ro parapijos sodaliečių pamal
dos įvyksta rugsėjo 5, 7:30 v. 
vPo to jų susirinkimas salėje 
po bažnyčia..

parduodamas su visu invento
rium, pastatate' ir karvėmis. 
Nuo Hudson, N- Y. miesto 4 
mylios, prie kelto į Altany ir 
piTB 1HKD0I1 llfMMv

Kreiptis telefota:

Problem We CSftSoivelt.
Permanent tAwns, Started Now, 
Reavonable Pricea, Phone Now 
AS 8-8809 Bus RA 8-2828 Home

Lietuvos Generalinio Konsula
to sekretorė New Yorke, Co- 
lumbijos universitete baigė 
bibliografijos fakultetą. Spe
cializavosi grynųjų mokslų bi
bliografijos srity ir gavo ma-

Lietuviškas spausdintas žo
dis yra tautinės stiprybės iš
raiška. Lietuviškas spausdintas 
žodis klesti spaudos darbinin
kų pasišventimu, bet ne leidė
jų pelno interesu. Kam brau

nas savo jausmą teišreiškia pa' 
raina lietuviškai kultūrai, pir
moje eilėje — spaudai.

Laidotuvių Direktorius > 
81-92 JAMAICA AVĖ. 

(prte Forest Parkway Station) J

G R A B O R 1 U S 
BALSAMUOTOJAS

pačios -ir j kitus miestus.
Reikale teikite: Tri. TR 6-M34

HOTELS 
kcftadtoninė ptokyMa preL 

Igno Valanfiūno gtoboje darbą 
pradės rugsėjo 14 d., 10 vaL 
ryto, šv. Kazimiero parapijos 
patalpose. Tuo pat laiku kvie
čiamas tėvų susirinkimas mo
kyklos reikalams aptarti.

Brooklyno socialinės globos 
administratorius pranešė, kad 
per 2200 Brooklyno invalidams 
išmokėta piniginė pašalpa už 
liepos mėnesį. Tiems, kurie 
buvo padavę pareiškimus ir 
pinigų dar negavo, bus greitu 
laiku pasiųsta bendra tvarka— 
paštu. Kartu raginami ir kiti 
invalidai, kuriems reikalinga

254 W. Broadway 
South Boston. Maus.

JOSEPH BARACEVKIU'

Pamaldos ir susirinkimas 
įvyks rugsėjo 6, 7:30 vai. vak. 
šv. Petro parapijos bažnyčioje niečių pasitiko Bostono gele- 
šv. valanda. Šiose pamaldose žinkelio stotyje. Pažymėtina,

čių. Į šias varžytas vyksta ir 
šv. Petro parapijos CYO tanas. 
Beno dalyviai rugsėjo 13, 7:30 
vai. vak. susirenka pamaldoms 
į parapijos bažnyčią ir pasi-

Ateitfes žurnalo
metinis koncertas bus spalio 
20 d. 4 v. p. p. Washington Ir- 
ving High School, Manhattane, 
N. Y.

: William J. Drake-

SUĄ*—*21 weeMr 
Weeldy rate* — Mtalmum 
stay for week. Write or 

appty for person.

Vytautas Bandis 
teisininkas, baigęs St. John’s 
universitetą ir toliau gilinęs_____ _____ _______________
studijas daktaro " laipsniui įsi- ^s^ĮrialinA globair kurie “norėtų 
gyti New Yorko Coluipbijos gauti pašalpos, kreiptis į savo 
universitetuose, šiomis dieno- rajono įstaigas Brooklyno so- 
mis pradėjo lietuvių skyriaus cialinės globos įstaiga yra 217 
vedėto darbą garsiųjų akcijų Havemeyer St., Brooklyn 11, 
biržos brokerių bei investaci- jų y. 
jos fondus platinančioje King 
Merritt kompanijoje. Pažymė
tina, kad V. K. Banelis yra gi
linęs studijas užsienio preky
boje bei finansų srityje ir kurį 
laiką dirbęs apdraudos kompa
nijose. Yra veiklus lietuviukų 
organizacijų narys.

660 Grand Street 
Brooklyn. N. Y 

NOTARY PUBLIC

Pradžia 1:00 vai. po pietų. Įėjimas ~ SMO su taksais
Šokiai nuo 4 vai, p. p. iki 10-tos vai. nakties 
Groja JOHNNY BUD rekordavimo orkestras

WA1TKUS į 
FtJNEBAL HOME;

197 Weteter Avenue «
PRANAS WAITKUb ♦
Laidotuvių, Direktorių? I

ir Balsamuotojas 
Čambridge, Mass.

^otarv pvrlhj 4 
f*m*rMavhna* diena ir nakt) į 

Nau.ta modemiška koplyčia ier Z 
meninis dykai. ^Aptarnauja Qun- 4 
bridge ir Bostono kolonijas fe- J 
nuaustomis kainomis. Kainos to* 4

mnųrl Tffll IR, JĮ,. Y.T^efonaS 
— VI8Ū977. Greitų lafct jis 
išvyksta į Pittstarghą, Pau, 
kur vienoje 1 kolegijoje dėstys 
ekonomiją. Lietuvoje dr. B, 

Angelę Karalienės parapijos Masflionis profesoriavo Preky- 
ehnras savo metinį *Įronfėr$ą. .
rengia spalio 6 šv. Stanislovo 
parapijos salėje Greenpointe.

ryto. Taip pat Bostono titaani- 
stinėmokykla Rugsėjo 7irgi 
pradeda nanjns mrĄįąto metus 
Visi mokiniai ^ jų ievai ren
kasi į šv^ Pėtro parapijos baž
nyčią &30 vai. ryto ir daly
vauja pamaldose. Po .to salėje 
po bažnyčia mokiniams ir jų 
tėvams mokyklos vedėjas pa
daropranešimą. Tuomet moki- 
niai renkasi-į klases ir prade- Rugpjūčio26—27 d.d. Mia- 

mi Beach, Florida įvyko Ame
rikos Veteranų metinis sei
mas, kurio metu tavo sureng
ta įvairių tanų rūšių varžybos. 
Šv. Antano parapijos mergai
čių “drill team” ir “color 
guard” laimėjo pirmas vietas 
visoje Amerikoje. Grįžtančias 
laimėtojas tūkstančiai bosto-

Futbolas sekmadienį
Šį sekmadienį LSK futbolo 

rezervinė ir pirmoji vienuolikė 
draugiškomis rungtynėmis ati
daro savo futbolo sezoną. Prie- 

Giuliana FC. 
Rungtynės įvyksta New Farm- 
ers Ovai. Rezervinė pradeda 2 
v. p. p., po to — pirmosios 
ekipos. LSK, atrodo, turės 
sezoną keletą naujų žaidikų. 
Kitą sekmadienį LSK žaidžia 
su lygos meisteriu NY Hunga- 
rians. Po to rugsėjo 22 prasi
deda pirmenybių rungtynės.

garbės nariui Jakubaičiui ir 
futbolininkui Freimaniui, štai 
su šiuo pasauliu atsisveikino 
narys rėmėjas Paulauskas, ku
ris nuolat sekė mūsų žaidimus. 
Su velionies šeima kartu liūdi

Vooftaven, N. Y.
SofeUdam garbingas laidotuves 

. KojflySioe nemokamai visose

Pranui Narvydui, 
gyvenančiam Brooklyne, yra 
iš Vokietijos laiškas redacijo- 
je. Prašom jį patį arba jo drau
gus laišką pasiimti.

Laisvės Varpo radijo 
valandėlė pakeičią stotį ir lai
ką. Stotį, iš kurios buvo per
duodama Laisvės Varpo prog
rama, nupirko Bartell bendro
vė ir netalėdžia programų 
svetimomis kalbomis. Dabar 
Laisvės Varpo yalandėlė perė
jo į stotį VVHlL, banga (kilo- 
cykles) 1430, tai yra toji pati 
stotis, iš kurios perduodama 
A. Kneižio vedamoji progra
ma. Pradedant šiuo sekmadie
niu, rugsėjo 8, Laisvės Varpo 
prografųp bus girdima 8 v. ry
to. Pžašom ir toliau klausytis 
šios N. Anglija lietuvių kul
tūrinės radijo programas.

MaUhęu P. Balla 
<BIEIJAUSKAS)

F U N E RA I. HOME
M. P. BALl-AS—Direktoriui 
ALB BALTRCNAS-BALTON 

Reikalu Vedėjas ‘

BARASEVIC1US ir SCNUt
F O N E K A L ii O M k

Ieškomas Antanas Kuzmic
kas, anksčiau gyvenęs 354 Cor- 
nelia, Brooklyn, N. Y. Ieško 
Mathews Kučinskas, 7705—79 Mulks, muzikas Algirdas Ka- 
PL, Glendale 27, N. Y. čanauskas ir Glebus.

neris po pasitarimo su savo 
bendradarbiais paskelbė, kad 
kovai su jaunų nusikaltėlių 
gaujom policija turi imtis 
ypačiai griežtų priemonių. Vie
na iš tokių priėmimų būsią
“pataisos” ir “darbo” stovyk- GARDENING SERVICE 
los jauniem nusikaltėliam. >
Miestas skirsiąs taip pat 100,- ant gabdenproblem

RAKJ0 VABJTOk JMLKHUSMB 
uis aaaBĄTO kiekvieną 
UBW| MDZKDO NĘVPYORKO 
N.X Ifta»N.JPnJNK£rc KU-

Gtostėr, 
>tos apylinkės 

tanų vartytas, kuriose 
... _ ____ bto i^CįPetro parapijos

tos- PBmtfdos. bus šv. Pet- cyo tanas, čia tanas vėl lai- 
pmgį^as vaL mėjo jdrmą vietą, laimėjimo

į, piniginę dovaną. Da
bar tanas jau penkiose varžy
bose laimėjo pirmą vietą. Rug- 
sėjoz8 jis dalyvaus visos Bos
tono arkivyskupijos CYO tanų,, 
finalinėse varžybose, kurios į- 
vyks Wbite Stadįum, Franklin 
Park, Boston.

ga prašoma:

1. Periodinę- spaudą — su
stiprinti lietuviško laikraščio 
ir knygos propaganda;

2. Rašytojus — trumpomis 
apžvalgomis supažindinti vi- 
šuomėnę tant šu kebų pasku
tinių metų knygos derliumi;

3. Leidėjus — papiginti kny
gas, kad gėrės valios lietuviui 
būtų lengviau ryžtis, didesnio 
skaičiaus knygų pirkimui;

4. Kiekvieną lietuvį — pa
tikrinti savo sąskaitas ir įsipa
reigojimus laikraščių prenu
meratų, spaudos klubuose mo
kėjimų ir pan. srityse, — sayo 
knygyną papildyti naujais lei
diniais;

5. Lietuvių organizacijas 
įsijungti į tiesioginį- spaudos

inžinieriau.^ platinimo darbą vietos koloni-

PIKNIKO PROGRAMOJE:
“Linksmieji broliai”, bendros visų svečių dainos, karališkos šeimos rinkimai, 
šokių varžybos ir kitokios įvairėnybės.

PIKNIKAS ĮVYKS BETKOKIAM ORUI ESANT!

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 doL, didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

bi Gmmrieh V^ace 
» Ewt IMfe Street

Near Washington Square Park 
One btock from FUth Avė 
For single men or women.

Newly furnished rootns, 
share a bath. wall-to wall 

curpeting, sitting rootn, ar- 
. rangement, telephone ta 

every roou.

Stephen Bredesjr
ADVOKATAS

87 Stariiaa Avė.
Brsokty* 8, N. N.

TH. AFplegate 7-7083

Naujas lietuvis inžinierius
vienintelis lietuvis iš 213«bai- 

H gusiųjų. Tuoj pat jis buvo pa- 
B kviestas dirbti LBM korporaci

jos laboratorijose, kur atlieka
mi nauji tyrinėjimai. Studijas 

■ jis tęs dar dvejus metus, kol
> B gaus mechanikos i-------------- -
? B laipsnį.

R. Misevičius gimė 1935

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Arorniski* 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIĄ 

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

lavimo draugijos nariai. Po 
pamaldų draugijos susirinki
mas salėje po bažnyčia.

Sėkmingas piknikas*
Šv. Petro parapijos , jauni

mas liepos 28 d. Brpckton Fair 
Grounds parapijos naudai su
rengė pikniką. Rengimo komi
tetas, užbaigęs atsiskaitymus, 
parapijos klebonui įteikė 1500 
doL \

Vyks į varžybas
šių metų Amerikos Legijo- 

nimių suvažiavimas * įvyksta 
Atlantic City. Suvažiavimo me
tu rugsėjo 14 jie rengia visų 

Lietuviškos knygas ir spau- Amerikos tanų varžybas. Be- 
JAV, tat prieš karą motinos dos būklė nėra džiuginanti. naj paskirstyti į. dvi kategori-

x “ R buvo pargabentas į Lietuvą. Spaudos mėnuo tebūna proga — suaugusių ir nepiiname-
— ''-B Rusams atėjus Lietuvon, JAV šią būklę pagerinti.

B valstybės departamentui tarpi- Jūsų knygų spinta yra veid- 
__ B ninkaujant, 1947 Maskva išda- rodis, kuriame teisingai atsi- 

I vė jam leidimą grįžti ir tais spindi patriotizmas ir kultūri- 
pačiais metais jis atvyko į nis Ijįgis. JAV LB Kultūros

B baigė gimnaziją ir
kolegiją.

Robertas Misevičius domisi
Robertas Misevičius birželio ir sportu Jis yra vienas iš 11 PHiLADELPHUOS ŽINIOS Sibire gyvenanti Veronika 

4 White Plains, N. Y., kolegi- futbolo “žvaigždžių” Putnam Šiluvos Marijos šventę mi- Mockūnienė ieško Amerikoje 
joj baigė mechanikos inžineri- County, buvo Mahopac koman- nint, visose lietuvių parapijo- gyvenančių brolių — Juozo ir
ją ir gavo diplomą. Tai buvo dos kapitonas. Iš viso sporto se rugsėjo 8 d. suma skiriama Jurgio Saladkų ir sesers Kar-

varžybose yra gavęs 4 aukso Mergelės Marijos garbei. Lie- dokienės. Jie pirmiau gyveno
medalius ir 12 kitokių garbės- tuviai kviečiami Sose pamal- MonteRo, Mass. Prašome pra-
žymenių. Dabartiniu metu pri- dose gausiai dalyvauti, šiemet nešti: Miss Agnės Kodis, 10

Rugsėjo 25 prof. J. Zilevi- klauso IBM .sporto klubui ir sueina 349 metai nito stebuk- Bellevue Aye., Brockton, Mass,
čiaus bute buvo susirinkęs bū- žaidžia tenisą tai lavinasi kito- lingojo Marijos apsireiškimo 
relis jo draugų ir išklausė jo sporto šakose. Šiluvoje,
pirma karta užrekorduota kfi- .
rinį — šv. Juozapo mišias, ku- KALBOS IR VIS TIK KALBOS
rias išpildė šv. Petro ir Povilo New Yorko mayoras Wag- 
bažnyčios choras, vadovaujant 
pačiam kompozitoriui. Svečiai 
nuoširdžiai sveikino ir linkėjo 
kuo geriausio pasisekimo kū
rybiniame darbe. Dalyvavo: p. 
p. Zubavičiai, Veblaičiai, Dab- 
kai, Budnikai, S. Černienė


